1. září jsme se stali
prvňáčky.

Školní družina opět
uspořádala letní tábor.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
1. ČÍSLO
8. ROČNÍKU (2009/2010)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Začaly různé soutěže. Pro
1. stupeň bylo připraveno
podlézání laťky.

My, žáci 7.A, jsme
absolvovali kurz pro
zlepšení vztahů v naší třídě.

Skoro celý 1. stupeň
se opět po roce vydal
za pohádkou do
Jičína!
A mnoho dalšího ...

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:
www.zsbcupice.cz

Zveme všechny mrňousky, školáky i dospěláky na 4. ročník
DRAKIÁDY.
Sejdeme se v pátek 9. 10. 2009 ve 14.30 před ZŠ Bratří Čapků. Draky vypustíme v 15.00
na louce za hvězdárnou (směrem k Močidlům).
Každý účastník bude odměněn! Těšíme se na vás. V případě nepříznivého počasí se akce odkládá.
Žáci 1. – 5. ročníku, přijďte si vyzkoušet, jak jste šikovní!
Tentokrát je pro vás připravena soutěž zručnosti:
„ROVNÁNÍ SIREK DO KRABIČKY“.
Sirky budou vysypány na stůl a vašim úkolem bude, je co nejrychleji
narovnat zpět do krabičky tak, aby šla zavřít.
Každý účastník bude mít dva pokusy, přičemž se mu započítá čas
rychlejšího z těchto pokusů.
Na žáky 1. – 2. ročníku se těšíme ve čtvrtek 15. října v 11.45 ve třídě
2.B, na žáky 3. – 5. ročníku tentýž den od 12.45.
Žáci 6. – 9. ročníku, pro vás jsme připravili soutěž
„V PODLÉZÁNÍ LAŤKY“.
Přijďte zkusit pokořit školní rekord.
Tím, že podlezla laťku ve výšce 36 cm, jej v září tohoto roku vytvořila Tereza Jareišová ze 4.A.
Těšíme se na vás v úterý 20. října od 13.45 v malé tělocvičně!
Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro všechny šikovné děti
a jejich rodiče tvořivou dílnu

Základní škola Bratří Čapků
pořádá ve čtvrtek 22. října

STRAŠIDLÁCI Z DÝNÍ.
Sejdeme se ve středu 21. října 2009 v 16.00
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče, babičky a dědy
a přijďte si vyrobit dýňové strašidýlko.

STRAŠIDLÁCKÝ DEN.
V tento den se k nám na strašidláckou výstavu
přijdou podívat děti z MŠ.
Přivítejme je tedy jako strašidla!
Výzva platí pro všechny žáky školy.

Žáci a žákyně 4. – 5. ročníku, zbystřete!
Nejenže můžete v letošním školním roce navštěvovat kroužek florbalu,
na sobotu a neděli 24. – 25. října jsme pro vás navíc připravili
„FLORBALOVOU VÍKENDOVKU“.
Nejen florbalový program začne v sobotu ráno a skončí až v neděli, což znamená, že budete moci opět spát
v tělocvičně!
Bližší informace obdržíte cca týden předem.
Ve školním roce 2009/2010 se můžete těšit na
ZPRAVODAJSTVÍ O DĚNÍ V NAŠÍ ŠKOLE, KTERÉ NATÁČÍ TELEVIZE JS.
VIDĚT JE BUDETE MOCI NA ÚČKU ČI NA INTERNETOVÝCH
STRÁNKÁCH!
První relace již proběhla v týdnu od 21. do 27 září.
Redaktorkou našeho vysílání je Veronika Davidová.

Ač se pořadatelé prázdninových dětských táborů potýkají
s úbytkem dětí, letní tábor školní družiny úpické ZŠ Bratří
Čapků si na nezájem nemůže stěžovat. „Je to především
atraktivním prostředím a také nabitým programem, který
pro děti připravujeme“, říká Věra Páslerová, vedoucí
tábora a vedoucí vychovatelka v jedné osobě.

Pavoučci v lanové pavučině.

Na horolezecké stěně.
V Relaxparku to na
skluzavkách krásně frčelo...

„Na chatě Jitřence v Janských
Lázních, kde jsme ubytováni, nás nic
neomezuje a navíc máme nedaleko k
dispozici prostorné hřiště. Tam se děti
dokážou
doslova
vyřádit
při
nejrůznějších hrách a soutěžích.
Nezůstáváme ale jen v blízkosti
chaty, takže si letos děti mohly
vyzkoušet bungee trampolínu či chůzi
po lanech a lávkách v lanovém
centru. Jeden den jsme podnikli
celodenní výlet - lanovkou jsme se
nechali vyvézt na Černou horu a
odtud jsme putovali do Pece pod
Sněžkou. Tam jsme se v Relaxparku
klouzali
po
skluzavkách.
Již
pravidelně si děti také v Janských
Lázních mohou zahrát minigolf,“
uzavírá Věra Páslerová.

Bungee trampolína se nám
taky moc líbila.
Na lanové lávce.

Letošní letní tábor, kterého se zúčastnilo 28 dětí, byl již v pořadí devátý v Janských Lázních. Příštího letního tábora
na stejném místě se mohou zúčastnit děti ze Základní školy Bratří Čapků v první polovině července roku 2010.
(Josef Kulhavý)

Školní rok 2008/2009 byl pro nás velmi úspěšným rokem. Koneckonců, posuďte sami.
NEUSTÁLE SE ZLEPŠUJEME V PROSPĚCHU!
Zatímco ve školním roce 2006/2007 byl na naší škole průměrný prospěch 1,74, o rok později již jen 1,71 a
v minulém školním roce dokonce pouze 1,70!
POZORUHODNÉ JE TAKÉ ZLEPŠENÍ CHOVÁNÍ!
Ve 2. pololetí školního roku 2006/2007 odhlasovala pedagogická rada 9 „dvojek z chování“ a 7 „trojek z chování“.
O rok později byla situace ještě horší. „Dvojek“ bylo 11 a „trojek“ 9! V minulém roce se žáci opravdu snažili a
výsledný rezultát 2 „dvojky“ a 4 „trojky“ je nad očekávání!
VÝRAZNÝCH ÚSPĚCHŮ JSME SE DOČKALI VE VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH!
Daniel Souček dokázal zvítězit v okresním kole Zeměpisné olympiády a postoupil tak do krajského kola.
Úspěchy jsme slavili i v rámci Olympiády z fyziky. V okresním kole této soutěže obsadil Lukáš Vlček 2. místo a
Lenka Matěnová 3. místo. Lenka Matěnová nás reprezentovala i v krajském kole.
NA SLUŠNÉ ÚROVNI BYLY I NAŠE ÚSPĚCHY V DOVEDNOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH!
V rámci Přehlídky mladých recitátorů se „blýskli“ v okresním kole Veronika Davidová a Štěpán Matyska, kteří
postoupili do krajského kola.
V okresním kole Přehlídky mladých zpěváků obdržela čestné uznání Lenka Lautschová a duo Lenka Lautschová,
Hana Machačová vybojovalo celkové 3. místo.
Ve výtvarné soutěži „Rozesmátý svět“, jíž se zúčastnili žáci několika MŠ a ZŠ, patří 1. místo Johaně Grundové a
Elišce Buryškové.
A NESMÍME ZAPOMENOUT NA ÚSPĚCHY VE SPORTU!
Mladší žáci zvítězili v okresním kole ve vybíjené a postoupili do krajského kola, odkud přivezli výborné, i když
trochu nepopulární, 4. místo.
Na krajské soutěži zvané „Kinderiáda“ jsme obsadili v konkurenci třiceti družstev pěkné 11. místo. Zaskvěla se
především Barbora Müllerová, která dokázala zvítězit v obou svých disciplínách, tedy v běhu na 60 m a skoku
z místa.

Veronika Davidová (nejlepší žákyně 1. stupně
za 1. pololetí) a Veronika Knížová (nejlepší
žákyně 1. stupně za 2. pololetí)

Michal Drejsl –
nejlepší sportovec
2. stupně.

Nikola Valentová –
nejlepší
sportovkyně
2. stupně.

Veronika Hofmanová (nejlepší žákyně
2. stupně za 1. pololetí) a Lenka Matěnová
(nejlepší žákyně 2. stupně za 2. pololetí)

Bára Müllerová –
naše veleúspěšná
reprezentantka z
Kinderiády.

Michal Souček –
vítěz okresního
kola Zeměpisné
olympiády.

(stránku připravili Martin Dytrych a Martin Zakouřil)

Jan Jansa –
suverénně nejlepší
sběrač celé školy.

Dne 10. září 2009 žáci druhých, třetích, čtvrtých a pátých
ročníků jeli do Jičína - města pohádek.
Po příjezdu jsme se nejprve s našimi učitelkami šli podívat
na stánky, ale hned potom jsme si dali rozchod. Viděli
jsme nádherná divadélka, ale také krásné a voňavé stánky
s nejrůznějšími dobrotami. Někteří z nás vyšlapali 125
schodů na Jičínskou věž! A někteří vylezli horolezeckou
stěnu. Nechyběly ani břišní tance. Zhlédli jsme vyrábění
postaviček ze skla. Ale hlavně jsme se dobře bavili!

Dominiku, trefil ses do středu terče?

Tahle houpačka byla fantastická!

Neodolali jsme a museli ochutnat.

Co se nejvíce v Jičíně líbilo mým kamarádům?
Johanka: Divadlo Mrazík.
Zdenda: Mně se nejvíc líbilo, jak jsme my, čtvrťáci,
bojovali. A ještě, jak tam pak chodili ti večerníčci a
tak. Nejvíc se mi líbila ta brambora.
Renča: Nejvíc se mi líbilo na věži, až nahoře v té
špici.
Co sis tam koupil/a/?
Šárka: Koupila jsem mamce perníkové srdce, High
school musical deník a myšáka ze skla.
Eliška: Já jsem si koupila jenom řetízek a trdelník.
Tomáš: Ninjak.To je taková hvězdice, která se hází.
Jaká se ti nejvíc líbila atrakce nebo stánek?
Šárka: Nejvíc se mi líbil stánek s korálkama, kde
jsme si mohli vyzkoušet navlékání.
Daniel: Stánek s langošema.
Vítek: Meče.

Animovaný film patří neodmyslitelně do dětského světa. Do jeho
tajů nechala v budově kina zvídavé žáčky proniknout Filmová
škola Zlín. Skupinky kluků a holek se pokusily o kratinkou
animaci loutek a postaviček z plastelíny. Co myslíte, dařilo se?
Stránku připravila Eva Prouzová ve spolupráci s Veronikou Davidovou ze 4.B a Danielou Mikešovou.

Z POHLEDU VEDOUCÍCH:
Ve dnech 9. – 12. září 2009 proběhl pod naším vedením adaptační kurz zaměřený na zlepšení vztahů ve třídě 7. A
ZŠ Bratří Čapků Úpice. Akce byla cenově dostupná pro všechny žáky třídy, neboť se nám podařilo získat dotaci
z Královéhradeckého kraje. Projekt navíc finančně podpořila firma Vetim s. r. o. a ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všem
sponzorům ještě jednou děkujeme.
Pestrý program děti zaujal, obsahoval velké množství aktivit zaměřených na sebepoznání, sebedůvěru a stmelení
kolektivu. Kurz proběhl bez problémů. Napomohl začlenění nového žáka do třídy. Programu se spolu se svou
maminkou zúčastnila i jedna dívka se zdravotním handicapem.
Počasí nám přálo, personál byl velice vstřícný. Jídlo výborné. Děti si pobyt na horách velice užily.
Odměnou za naši práci je, že se všechny děti snažily plnit zadané úkoly, s nadšením se účastnily všech her a
ostatních aktivit.
(PaedDr. Věra Nývltová, Mgr. Helena Morávková)

Z POHLEDU ŽÁKŮ:
V září 2009 jsme se zúčastnili preventivního kurzu, který se konal na chatě Betyna v Peci pod Sněžkou. Každý den
pro nás byly připraveny různé aktivity. Zpívali jsme i píseň štěstí u rozsvícené mandaly, kterou jsme zhotovili
z přírodních materiálů. Chodili jsme také na pěší túry, při kterých jsme si užili spoustu legrace. Chtěli jsme dokonce
jít i na Sněžku, ale z důvodu zákazu vstupu se tam někteří z nás ani tentokrát poprvé nepodívali. Kurz se nám velmi
líbil, a to i přes „večerní strach z duchů“.
(Lucie Komárková, Kája Kopecká, Míša Řeháková, Terka Seidelová ze 7.A)

(stránku připravil Martin Dytrych)

A ČÍM JSME SE BAVILI? MIMO JINÉ SKVĚLÝMI
HLÁŠKAMI A „PŘEŘEKY“ SPOLUŽÁKŮ:
Přišli jsme na terasu jedné restaurace: „Dobrý den, 1 džus.“ Obsluha:
„Lijeme jen po dvou decilitrech za 35 Kč.“ „Hm, nashledanou.“
(Tomáš)
Leze mi bimbuň. (Dominik)
Neopicuj! (Patrik)

Číšník nese hostovi jídlo. „Co to je?!” zlobí se zákazník. „Šiška, čtyři bukvice, zmuchlaný kapesník...” „Ale pane,”
namítne číšník, „vždyť jste si to sám vybral - Tajemství Rumcajsovy kapsy!”
Pepíček přijde domů ze školy a brečí, že dostal pětku ze zeměpisu. Tatínek se ho ptá: „Pepíčku, a za co jsi tu pětku
dostal?” „Nevěděl jsem, kde je Vietnam.” Tatínek na to: „To přece nemůže být daleko, jeden Vietnamec k nám
jezdí do práce na kole!”
Blondýnka si olízne prst, přiloží ho na monitor a chvíli čeká. Pak znovu a znovu. Nakonec si povzdechne a zavolá:
„Vašku, pojď sem, nemůžu nalistovat další stránku!”
Babička: „Máš holuba na nose! Ukaž, já ti ho sundám.“ Vnučka: „Auuuu! To je piercing, babi!“
Turista jede vzadu v taxíku a chce se zeptat taxikáře na nějaké tipy, kam ve městě zajít. Nakloní se tedy a poklepe
řidiči na rameno. Ten hrozivě vykřikne, strhne volant, odrazí se od autobusu ve vedlejším pruhu na chodník a
zastaví těsně před obrovskou prosklenou výlohou. Turista, hodně vystrašený, se začne okamžitě omlouvat:
„Pardon, pardon, netušil jsem, že Vás jedno malé poklepání může takhle vyděsit...” Taxikář se na něj otočí a zařve:
„Nikdy! Už nikdy mi to nedělejte!” Pak se rozdýchá a povídá: „Není to úplně Vaše vina. Víte, jsem dneska první
den v nové práci a před tím jsem léta jezdil s pohřebákem.”

Každý symbol ve čtverci má svou hodnotu. Číslo pod sloupcem udává součet
hodnot všech symbolů v něm. Číslo vedle řádku udává součet hodnot všech
symbolů v něm. Jakým číslem byste nahradili otazník?
Správnou odpověď napište na soutěžní kupón!

Letí dva policajti ve vrtulníku a jeden povídá druhému: „Rozbila se nám klimatizace.“ „Jak jsi to poznal?“
„Protože pilot se potí a ten velký větrák nad námi se netočí.“
Pepa běhá po stavbě a naříká. Jde okolo mistr a ptá se ho, co se mu stalo. „Ale, spadla mi cihla na nohu.“ „No a to
musíš tak řvát?! Vždyť včera spadla na Frantu celá zeď a ani nepípl!“
Jarda píše domů ze zimního výcviku: „Je tady moc prima. Po večerech se navíc učíme boxovat. Ta nová rovnátka
na zuby už nebudu potřebovat!”
Přijde pán k psychiatrovi a líčí mu, jak dědeček už strašně dětinští, koupe se s kachničkou a nemíní ji dát z ruky.
Lékař se shovívavě usmívá a praví: „Podívejte se, pane Novák, buďte rád, že to není horší, tak mu tu kachničku
nechte.“ „No jo, jenže ta kachnička je moje!“
Paní učitelka vysvětluje třídě: „Říkáme, že kráva se otelila, kočka okotila. Řekne někdo další příklad?“ Pepíček se
hlásí: „Prosím, žralok se ožral!“
Brunetka, zrzka a blondýnka se chtějí dostat přes hranice, tak si vlezou do pytlů a skočí do vagonu. Přijdou
revizoři. Jeden kopne do pytle, kde je brunetka a z pytle se ozve: „Haf! Haf!” „No co, pes,” neláme si nijak hlavu.
Jde k druhému pytli, kde je zrzka, kopne do něj a ozve se: „Mňau! Mňau!” „No co, kočka,” pokrčí rameny.
Přistoupí k třetímu pytli, kde je blondýnka, kopne do něj a ozve se: „Tady jsou samé brambory!”
Zubař se soucitně zadívá na pacienta v křesle: „Pane Konopásek, lituji, ale jinak to nepůjde... Sestři, půl gramu
semtexu!”
Malý dinosaurus se ptá matky: „Maminko, dostanu se po smrti také do nebe?“ „Ne, synku, dostaneš se do muzea.“
Přijde blondýnka do knihovny a rozzlobeně říká: „Tu poslední knihu jsem vůbec nepochopila, ta snad ani nemá
děj. Ani vám nevím, kdo to napsal.” Knihovnice se podívá na stůl a začne křičet: „Šéfe! Tak už vím, kdo nám vzal
ten telefonní seznam!”
(stránku připravil Martin Dytrych)

Podlézt „výškařskou“ laťku, přitom se podlahy nedotknout rukou, kolenem ani hýžděmi a ještě vstát. To byla
základní pravidla pro 68 účastníků z 1. stupně. Soutěž se díky jejich maximální snaze pěkně „protáhla“. A že dojde
na tak nízké výšky, jsme ani ve skrytu duší nedoufali. Školní rekordy si pro sebe ve velmi vyrovnaných soutěžích
zabrali příslušníci rodiny Jareišových. Honza dokázal podlézt laťku ve výšce 38 cm, Tereza ho ještě o 2 cm
překonala. Nejlepší v jednotlivých kategoriích byli opět oceněni diplomem a drobnou cenou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
Výsledné pořadí dívek z 1. – 2. ročníku
1.
Eliška Mesnerová (1.A)
45 cm
2. – 6.
Lenka Balogová (2.B)
50 cm
50 cm
Anita Čapková (1.A)
Lenka Hrušková (2.A)
50 cm
Karolína Matysková (1.A) 50 cm
Julie Térová (1.A)
50 cm
7. – 8.
Nikola Beierová (2.A)
60 cm
Veronika Neudeková (2.B) 60 cm
9.
Natálie Fabiánová (2.B)
70 cm
10. – 13. Jana Bledá (2.B)
80 cm
Monika Kohoutová (2.B) 80 cm
Klára Lelková (1.A)
80 cm
Andrea Šiváková (2.A)
80 cm
14. – 15. Adriana Dufková (2.A)
90 cm
Romana Suchánková (1.A) 90 cm
16. – 17. Veronika Čiháková (1.A) 100 cm
Michaela Hájková (2.A)
100 cm

Výsledné pořadí chlapců ze 3. – 5.
ročníku
1.
Jan Jareiš (4.A)
38 cm
2.
Jakub Hron (3.A)
45 cm
3. – 4. Martin Kroužel (3.A) 50 cm
Vít Pulchart (3.A)
50 cm
5. – 6. Tadeáš Haase (4.B)
55 cm
Daniel Marek (3.A)
55 cm
7.
Jakub Dytrych (4.B) 60 cm
8.
Zdeněk Čudka (4.B) 70 cm

Výsledné pořadí chlapců z 1. – 2.
ročníku
1.
Martin Křížek (1.A)
42 cm
2.
Matěj Buryšek (1.A)
45 cm
3. – 11. Dominik Endlich (2.A) 50 cm
Jan Frydrych (1.A)
50 cm
Tomáš Hofman (1.A) 50 cm
Filip Kaplan (1.A)
50 cm
Vojtěch Ott (2.B)
50 cm
Jiří Pecháček (1.A)
50 cm
Milan Ševc (1.A)
50 cm
Ondřej Toman (2.B)
50 cm
Kryštof Vojtěch (1.A) 50 cm
12. – 16. David Hejna (2.B)
60 cm
David Kábrt (1.A)
60 cm
Martin Kohout (2.B)
60 cm
Filip Luštinec (2.A)
60 cm
Petr Müller (2.B)
60 cm
17. – 19. Michal Černý (1.A)
70 cm
Dominik Scholz (2.A) 70 cm
Martin Staník (1.A)
70 cm
20. – 22. Pavel Benko (2.A)
80 cm
Patrik Ferenc (2.A)
80 cm
Jan Krejcar (2.A)
80 cm
23.
David Vocel (2.B)
90 cm
24. – 26. David Groer (2.A)
100 cm
Jan Jansa (2.A)
100 cm
Kryštof Menšík (1.A) 100 cm

Výsledné pořadí dívek ze 3. – 5. ročníku
1.
Tereza Jareišová (4.A)
36 cm
2.
Eva Ferencová (4.A)
40 cm
42 cm
3.
Kateřina Knížová (5.A)
4. – 5.
Veronika Komůrková (3.A) 45 cm
Vendula Korubová (3.A)
45 cm
6. – 8.
Nikola Mlčáková (4.B)
50 cm
Michaela Müllerová (5.A)
50 cm
Karolína Polcová (5.A)
50 cm
9. – 12. Michaela Komárková (3.A) 55 cm
Lucie Pospíšilová (5.A)
55 cm
Kamila Šlechtová (4.B)
55 cm
Šárka Winklerová (4.B)
55 cm
13. – 14. Lenka Kejzlarová (4.A)
60 cm
Kateřina Šprincová (3.A)
60 cm
Veronika Davidová (4.B)
60 cm
Renata Galuščáková (3.A)
60 cm
Barbora Müllerová (3.A)
60 cm
(poslední tři žákyně, bohužel,
nemohly soutěž z časových
důvodů dokončit)

Vítejte v nové rubrice, která se bude nenásilnou formou
věnovat našemu životnímu prostředí a všemu, co s tímto
tématem souvisí.
Od dubna letošního roku jsme jako škola vstoupili do
nové hry, která se jmenuje RECYKLOHRANÍ, a je
podpořena
Ministerstvem
školství,
mládeže
a
tělovýchovy ČR.
Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program,
který si klade za cíl uskutečnit zpětný odběr baterií,
akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou
činností v nakládání s odpady ve školách.
Zapojením do tohoto projektu získáme za sběr baterií a
drobného elektrozařízení body, za které si následně
vybereme zajímavé odměny. Další body můžeme získat
za účast v soutěžích či splnění různorodých úkolů
vztahujících se k problematice třídění a recyklace
odpadů.
V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních
pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky,
vstupenek do naučných či zábavných parků a řada jiných.
A příště se dozvíte, jaké úkoly jsme již splnili a kolik
bodů jsme získali.
(Jaromír Beránek)
SBĚROVÁ ČINNOST
Sběr se vybírá v úterý, ve středu a v pátek vždy od 7.30
do 7.50 v kabinetu přírodopisu (přízemí budovy 2.
stupně). Větší množství sběru je možné po předchozí
domluvě přivézt ve středu mezi 14.00 a 14.30.
Sběrovou činnost bude opět řídit Mgr. Šárka Paulusová.
Vybíráme papír, plastová a kovová víčka, plastové lahve
a kelímky, pomerančovou a citr. kůru, byliny, použité
baterie a drobná elektrozařízení.

V příštím čísle našeho časopisu již najdete celou
stránku o dění ve škole a o některých
zajímavostech. Součástí této stránky bude i výčet
žáků, kteří v následujícím měsíci oslaví narozeniny.
Zde je přehled těch, co budou slavit v říjnu:
5. října - Vendula Bártová (9.A)
5. října - Sára Pumpová (1.A)
8. října - Radim Kejzlar (6.A)
9. října - Aneta Staníková (6.A)
10. října - Lukas Štěpánský (6.A)
11. října - Sára Gottsteinová (7.B)
12. října - Dominik Švorčík (8.B)
13. října - Petr Kábele (5.A)
14. října - Sára Adamová (3.A)
16. října - Barbora Hilschová (3.A)
16. října - Filip Kunc (7.B)
19. října - Tomáš Paťha (7.A)
21. října - Vít Pulchart (3.A)
22. října - David Vlček (6.A)
22. října - Lukáš Zákravský (7.A)
24. října - David Hejna (2.B)
26. října - Barbora Müllerová (3.A)
27. října - Veronika Čiháková (1.A)
27. října - Jan Jareiš (4.A)
27. října - Tereza Jareišová (4.A)
27. října - Petr Žižka (9.A)
28. října - Ladislav Soukup (8.B)
30. října - Kamila Gottsteinová (3.A)
30. října - Kateřina Morávková (7.B)
Všem výše jmenovaným přejeme hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a také úspěchů ve škole.
(Martin Dytrych)

Slavnostní vítání prvňáčků tradičně proběhlo ve školní
jídelně ZŠ Bratří Čapků. Prvňáčci s aktovkami na
zádech v doprovodu svých rodičů a prarodičů byli plni
očekávání.
Podpořit je přišly jejich paní učitelky z mateřských
škol. Přivítal je ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil,
hodně sluníčka a úspěchů ve škole jim přišla popřát
paní starostka Ing. Iljana Beránková. Slavnostní
program zpestřilo kulturní vystoupení žáků ze 3. a 4.
ročníku.
Na závěr naši nejmenší žáčci dostali pamětní list,
kornout se sladkostmi a odešli se svou paní učitelkou
do vyzdobené třídy.
(Marie Hubálovská)
Julinka se nejvíc těší na učení – tak ať jí
nadšení vydrží co nejdéle!

Slib prvňáčka:
Co nás asi čeká?

Konečně ve třídě s paní učitelkou!

„My se školy nebojíme,
číst a psát se naučíme!“

Tohle všechno jsme měli
na lavici.

V 1.A je 24 dětí, třídní p. uč. Mgr. Marie Hubálovská a p. vychovatelka Věra Páslerová.
(Stránku připravila Eva Prouzová.)

Třídu 1.A navštěvuje 24 žáků, z toho 11 dívek.
Třídní učitelkou je Mgr. Marie Hubálovská.
Jedenáct žáků se narodilo v roce 2002, třináct
pak v roce 2003.
V datech narození se nejčastěji vyskytuje měsíc
únor (5x), naopak v červnu se nenarodil nikdo.
Naprostá většina žáků má jako bydliště uvedeno
Úpici (18), po dvou dojíždějí z Libňatova a
Suchovršic, po jednom bydlí v Batňovicích a
Adamově.
LÍBÍ SE TI VE ŠKOLE?
Klárka: „Ano, líbí.“
Romanka: „Ano, moc!“
UČILI JSTE SE UŽ NĚCO?
Klárka: „Písmenka.“
Kryštof: „Matematiku.“
MÁŠ TADY UŽ NĚJAKÉ KAMARÁDY?
Klárka: „Romanku, Kryštůfka, Káju.“ Eliška: „Martina, Davida, ...“
JE NA TEBE PANÍ UČITELKA HODNÁ?¨
Eliška: „Ano, je hodná.“
Martin: „Jo, je.“
Honza: „Ano.“
CO TĚ ZATÍM VE ŠKOLE NEJVÍC BAVÍ?
Julča: „Matematika.“
Anička: „Básničky.“
CO JSI DNESKA MĚL(-A) KE SVAČINĚ?
Eliška: „Jablko, rohlík s nugetou.“
Julča: „Jablko, chleba se sýrem.“
Martin: „Sušenky!“
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

Eliška: „Jo, moc“
Eliška: „Jo, počítat.“
Martin: „Honzu, Kryštofa, ...“

Mě a pravděpodobně i město, nad kterým se tyčím, založil Hron
z rodu Načeraticů v polovině 13. století. Největších stavebních
změn jsem se dočkal ve 2. polovině 16. století a ve stoletích 17. a
18., kdy jsem dostal v podstatě svou dnešní podobu. Poté, co mě
vlastnilo 51 pánů, patřím od 21. 6. 1945 státu. Nyní mě
konkrétně spravuje Český stát – Národní památkový ústav
v Praze – ÚOP Jaroměř-Josefov.

Mí nejvýznamnější vlastníci:
Jan Lucemburský, český král (1316 – 1325)
Anna kněžna Svídnická, třetí manželka Karla IV. (1367 – 1390)
Václav IV., český král (1412)
Jiří z Poděbrad, český král (1456 – 1458)
Smiřičtí ze Smiřic (1544 – 1620)
Rod Piccolomini, starý italský rod (1634 – 1783)
Schaumburg – Lippe, německý knížecí rod (1840 – 1945)
Čím se můžu pochlubit?
Vždy v určitých termínech o letních prázdninách se v mých prostorách
konají netradiční a trochu strašidelné prohlídky. Potkáte se na nich
mimo jiné s Černou paní.
Dále vám mohu poskytnout pohled na dva medvědy, kteří se
producírují v bývalém hradním příkopu.
A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností a vyznač ji na soutěžním
kupónu.
a) Zámek Ratibořice
b) Zámek Náchod
c) Zámek Nové Město nad Metují
d) Zámek Opočno
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Z tajenky (barevně odlišeno, silně obtaženo)
se dozvíte jména obou medvědů, kteří
obývají bývalý hradní příkop. Tajenku
napište na soutěžní kupón a můžete vyhrát
jednu z cen.
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Kamarád Lolka z polského kresleného seriálu.
Neslyšící.
Polední jídlo.
Část věty.
Člověk, který něco hlídá.
Kolektivní hra na ledě.
Americký prezident Barack ...
Zimní měsíc.
Školní potřeba, do které se ukládají psací potřeby.
Atletické náčiní, kterým hází olympijská vítězka Barbora Špotáková.
Piano.

(stránku připravil Martin Dytrych)

1. ÚKOL:
V následující větě je ukryt název jednoho z kalendářních
měsíců. Písmena, ze kterých je název složen, musí být
ve větě bezprostředně za sebou. Dokážete ho najít?
V létě je ale den o poznání delší než noc.

2. ÚKOL:
Následující slovo je zašifrováno posunem v abecedě.
Všechna písmena v zadaném slově musíte posunout o
stejný počet míst v abecedě dopředu či dozadu a získáte
správné řešení. Uvažujeme abecedu bez háčků a čárek.
USVUOPW

Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.

Správné odpovědi napište na soutěžní kupón.
Čtverec je pravidelný čtyřúhelník,
který
je
ohraničen
čtyřmi
úsečkami (stranami) stejné délky
(viz obrázek). Sousední strany
čtverce spolu svírají pravý úhel.

Povídá jedna blondýnka druhé: „Mám pro tede dárek.
Hodinky.“ Druhá blondýnka: „Jéé, děkuju. A jdou?“ První
blondýnka: „Ne, musíš je nosit!“

Dokážete spočítat, kolik je na tomto obrázku
čtverců?

Víte, kde vznikli pokémoni? Na Moravě. To jedna paní
měla malé robě (dítě) a vyšla si s ním na procházku. Přišla
k ní stará babka, nahnula se do kočára (kočárku) a povídá:
„A po kém on je?“ („A po kom on je?“)
Dospívající dcera přijde domů ze školy a otec jí vzkazuje:
„Byl za mnou dnes jeden mladík a prosil o tvoji ruku.”
Mladá dívka dychtí po odpovědi: „A souhlasil jsi, tati?”
„Ten chlapík mi byl moc sympatický,” protahuje otec.
„Tak jsem mu to radši vymluvil!”

Přijde Honza domů a říká svému psovi: „Azore, teď se připrav na velký fofr! Já řeknu našim, žes mi sežral
vysvědčení.”
Policista zastaví řidiče: „Jel jste příliš rychle!“ „Jak to můžete vědět, když nemáte radar?“„Franto, pojď sem. Jak
jel tady ten pán?“ „Bzzzz UUUUUU MMMM“ „A jak měl jet?“ „Prd, prd, prd...!“
Jede přebarvená blondýnka na kole a potká baču se stádem ovcí. V dobrém rozmaru navrhne: „Když ti povím,
kolik máš přesně ovcí, dáš mi jednu?” Bača souhlasí. Exblondýnka mu to řekne, strefí se a vybere si nejhezčí ovci
ze stáda. Když ji dává do košíku na kole, bača jí navrhne: „Když ti povím tvoji původní barvu vlasů, vrátíš mi toho
psa?”

1 . Z osmisměrky vyškrtej anglická
čísla od 1 – 14 (jedničku vyškrtni
dvakrát). Zbylá písmenka čti po
řádcích a dostaneš tajenku.
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2. Numbers and colours
1. dvanáct, 2. jedenáct, 3. žlutá,
4. růžová, 5. černá, 6. dvacet,
7. šedá, 8. sedm, 9. oranžová,
10. modrá, 11. pět, 12. šestnáct,
13. bílá
2. TAJENKA:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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JOKES:
What kind of elephants live at the North Pole? Cold ones.
Why do turkeys eat so little? Because they´re always stuffed.

1. TAJENKA :
FIFTEEN

What do cows give after an earthquake? Milk shakes

(stránku připravili Silvie Žďárská a Martin Dytrych)

BASKETBAL (5. – 9. ROČNÍK – ZAČÁTEČNÍCI) – vedoucí: MUDr.Pavel Černý
- kroužek je určen těm, kteří se chtějí naučit základy basketbalu
- první schůzka: v pondělí 5. 10. 2009 od 15.30 do 16.30 v tělocvičně ZŠ Úpice – Lány
CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (DÍVKY Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí: Lenka Machová
- děvčata, přijďte si ve svém volném čase zacvičit
- první schůzka: v pondělí 5. 10. 2099 od 16.30 do 17.30 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
CVIČENÍ NA SPORTOVNÍM NÁŘADÍ (CHLAPCI Z 1. – 9. ROČNÍKU) – vedoucí: Martin Just
- chlapci, přijďte si ve svém volném čase zacvičit
- první schůzka: ve čtvrtek 8. 10. 2099 od 17.30 do 18.30 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
DRAMATICKÝ KROUŽEK (4. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Petra Báčová
- jestli se chceš zdokonalit v přednášení a naučit se hrát divadlo, vítej k nám
- první schůzka: v úterý 6. 10. 2009 od 14.00 do 15.00 ve školní knihovně ZŠ Bratří Čapků
FLORBAL (CHLAPCI I DÍVKY 4. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych
- pokud se chceš v budoucnu stát členem školní reprezentace v tomto sportu, choď s námi pravidelně
trénovat
- první schůzka: ve čtvrtek 8. 10. 2009 od 13.30 do 14.30 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FLORBAL (6. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Václav Král
- tento kroužek je určen těm, kteří mají rádi florbal
- první schůzka: v pátek 9. 10. 2009 od 14.00 do 16.00 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
MLADÝ KAMERAMAN ANEB „PŘED KAMEROU, ZA KAMEROU“ (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí:
Ing. Jaromír Beránek
- kroužek je určen všem, kteří se chtějí naučit pracovat s kamerou a stříhat video na PC
- první schůzka: v pondělí 5. 10. 2009 od 14.00 do 15.30 v počítačové učebně ZŠ Bratří Čapků
MLADÝ POŽÁRNÍK (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ondřej Baudyš
- tento kroužek je pořádán ve spolupráci s SDH Úpice a je určen všem, kteří by jednou chtěli pomáhat
lidem v nouzi
- první schůzka: v pondělí 5. 10. 2009 od 16.00 do 17.00, sraz před hasičskou zbrojnicí
schůzky budou rovněž ve čtvrtek od 16.00 do 17.30
PÍSKÁME – HRA NA FLÉTNIČKU (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
- jestli se chceš naučit hrát na flétničku, přijď mezi nás
- první schůzka: v úterý 6. 10. 2009 od 13.45 do 14.30 ve třídě 2.A ZŠ Bratří Čapků
RUČNÍ PRÁCE (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
- tento kroužek je určen všem dívkám, které se chtějí naučit vyšívat, háčkovat, ...
- první schůzka: v pondělí 5. 10. 2009 od 13.00 do 14.00 ve třídě 2.A ZŠ Bratří Čapků
STOLNÍ TENIS (2. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Martin Zakouřil
- jestliže umíš aspoň malinko stolní tenis, můžeš se v něm díky tomuto kroužku pravidelně zdokonalovat
- první schůzka: v úterý 6. 10. 2009 od 13.00 do 16.00 v prostorách tělocvičny ZŠ Bratří Čapků
STŘELECKÝ KROUŽEK (6. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Václav Král
- ať venku nebo vevnitř, střílet ze vzduchovek budeme za každého počasí
- první schůzka: ve středu 7. 10. 2009 od 14.00 do 16.00 na dvoře ZŠ Bratří Čapků
ŠACHY (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Vít
- tento kroužek je určen všem, kteří se chtějí naučit tuto královskou hru
- první schůzka: v pondělí 5. 10. 2009 od 14.30 do 15.30 ve třídě mimoškolní činnosti ZŠ Bratří Čapků
ZPÍVÁME (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
- jestli umíš zpívat, přijď mezi nás
- první schůzka: v úterý 6. 10. 2009 od 13.00 do 13.45 ve třídě 2.A ZŠ Bratří Čapků
Na 2. pololetí ještě připravujeme ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK.

(Irena Nyklíčková)

Nejlepší sběrači papíru
1. Jan Jansa
5.576 kg (2008/09)
2. Jan Krejcar
2.509 kg (2008/09)
3. Lucie Jiroutová
2.238 kg (2003/04)
4. Jiří Šťovíček
1.834 kg (2008/09)
5. Michaela Kadaníková 1.674 kg (2003/04)
6. Nicol Kadrmasová
1.635 kg (2007/08)
7. Petr Čapek
1.546 kg (2008/09)
8. Michaela Kadaníková 1.435 kg (2004/05)
9. Petr Čapek
1.365 kg (2005/06)
10. Petr Čapek
1.387 kg (2004/05)
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Nejlepší sběrači plastových lahví
1. Martin Kubiček
6.405 ks (2005/06)
2. Lukáš Čudka
6.250 ks (2006/07)
3. Sylvie Baudyšová
4.606 ks (2005/06)
4. Jan Jansa
4.583 ks (2008/09)
5. Lukáš Čudka
4.207 ks (2007/08)
6. Libor Hruška
4.092 ks (2007/08)
7. Daniel Marek
3.535 ks (2007/08)
8. Anna Marie Řeháková 3.218 ks (2008/09)
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Nejlepší sběrači plastových víček
1. Iva Prouzová
78.206 ks (2006/07)
2. Ondřej Zvara
75.150 ks (2007/08)
3. Karolína Kopecká
58.026 ks (2007/08)
4. Markéta Kubičková
50.400 ks (2005/06)
5. Petr Rychlík
47.900 ks (2008/09)
6. Karolína Šormová
47.017 ks (2006/07)
7. Karolína Kopecká
46.098 ks (2005/06)
8. Petr Rychlík
43.550 ks (2007/08)
9. Patrik Vlček
41.378 ks (2005/06)
10. Karolína Kopecká
41.169 ks (2004/05)
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2007/08

Nejlepší sběrači plastových kelímků
1. Jiří Zákravský
6.361 ks (2008/09)
2. Daniel Marek
5.650 ks (2008/09)
3. Daniel Marek
4.850 ks (2007/08)
4. Johana Grundová
4.846 ks (2008/09)
5. Andrea Čudková
4.654 ks (2007/08)
6. Johana Grundová
4.524 ks (2007/08)
7. Viktor Teichmann
4.145 ks (2003/04)
8. Jiří Zákravský
3.973 ks (2006/07)

2008/09
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2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

Nejlepší sběrači kovových víček
1. Jan Jansa
111.758 ks (2008/09)
2. David Wajsar
92.000 ks (2007/08)
3. Jan Šrůtek
75.000 ks (2006/07)
4. Klára Vítová
68.650 ks (2007/08)
5. Jan Šrůtek
60.000 ks (2005/06)
6. David Wajsar
53.590 ks (2006/07)
7. David Wajsar
44.500 ks (2008/09)
8. Radek Petira
42.513 ks (2008/09)
9. Tadeáš Haase
42.500 ks (2008/09)
10. Kateřina Bursová
35.025 ks (2004/05)

Frisbee - Ultimate je rychlá kolektivní bezkontaktní hra s létajícím
diskem. Hraje se s diskem o váze 175 gramů na rovné travnaté hrací
ploše o rozměrech 100 na 37 m. Na obou kratších stranách je tzv.
koncová zóna o hloubce 18 m. Podle pravidel se hraje 7 proti 7. Cílem
hry je chytit nahrávku spoluhráče v koncové zóně protivníka a tím
skórovat. Hráč s diskem nesmí běhat, disk se pohybuje nahráváním.
Cílem bránícího družstva je vynutit si tzv. turnover, změnu držení
disku. Ke ztrátě disku dochází vždy, když je nahrávka neukončená,
zachycená nebo sražená protihráčem, disk se dotkne země nebo je
chycen útočícím hráčem v autu.

Pohyb po celém hřišti a přesné přihrávky na krátkou vzdálenost.
To byly nejsilnější zbraně týmu FC KFC, který suverénně
zvítězil v turnaji ve frisbee s famózním celkovým skórem 30:0.
Především v útočném pásmu byla také určitou výhodou tohoto
týmu, skládající se z žáků 9. ročníku, výšková převaha. Hra
ostatních mančaftů sice působila někdy trochu chaoticky, přesto
jsme byli svědky mnoha zajímavých zápasů.
Nechybělo
nasazení, bojovnost a velká snaha po vítězství. Těmito
vlastnostmi oplývalo především družstvo s názvem „Padá nám
to“, které skončilo celkově na druhém místě. Tahounem tohoto
týmu byl především Viktor Kejzlar. Vzhledem k omezenému
prostoru se každý tým skládal pouze ze čtyř hráčů, z nichž
musela být minimálně jedna dívka. To nesporně zpestřilo celý
turnaj.

Název týmu

UFO PNT FCL KFC
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DO 11. ROČNÍKU FLORBALOVÉ LIGY CHLAPCŮ SE PŘIHLÁSILO ŠEST MUŽSTEV:
ČMOUDI
Martin Kubiček – C, Dominik Šeps, Pavel Šrejber, Petr Vlček, Jiří Zákravský – G, Ladislav Záliš
FC STŘÍLÍME VEDLE
Viktor Kejzlar, Martin Nývlt, Martin Paťha – C, Ladislav Soukup – G, Lukáš Vlček
FC S.W.A.T.
Patrik Břicháček – C, Jan Jánský, Daniel Souček, David Starý, Ondřej Zvara – G
GOOD BOYS
Michal Drejsl – C, Jakub Fejfar, Tomáš Hrouda, Aleš Hübner, Lukáš Mjartan – G,
Lukas Štěpánský, Dominik Švorčík
JAMAJKA
Martin Aman, Filip Kunc – G, Zdeněk Ledvina – C, Daniel Soural, David Vlček
OPIČÁCI
Tomáš Balcar, David Beier, Radek Petira – G, Michal Souček – C, Tomáš Šimek
DO 6. ROČNÍKU FLORBALOVÉ LIGY DÍVEK SE PŘIHLÁSILA TŘI MUŽSTVA:
GIRLS
Kristýna Balcarová, Eliška Buryšková, Karolína Polcová, Lucie Pospíšilová, Petra Štefánková
KFC
Veronika Hofmanová, Kristýna Krausová, Alžběta Kubcová, Lucie Pazderková, Hana Szelkeová,
Nikola Valentová, Monika Vocelová
KOČIČKY
Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Anna Kociánová, Denisa Nývltová, Tereza Seidelová,
Michaela Ševcová
DO 4. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE V ŠIPKÁCH SE PŘIHLÁSILO 28 ŽÁKŮ:
Tomáš Balcar, David Beier, David Vlček (všichni 6.A), Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Denisa
Nývltová, Tomáš Paťha, Pavel Ševčík, Tomáš Šimek, Lukáš Zákravský (všichni 7.A), Jakub
Fejfar, Robin Grossmann, Filip Kunc, Martin Podolník, Daniel Souček, Daniel Soural, David
Vlček, Patrik Vlček (všichni ze 7.B), Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Michal Souček (všichni 8.A),
Filip Kuťka (8.B), Eliška Frimlová, Jan Jánský, Martin Paťha, David Starý, Lukáš Vlček, Petr
Žižka (všichni 9.A)
DO 4. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM FOTBALU SE PŘIHLÁSILO
16 DVOJIC:
Jan Jánský + Martin Nývlt, Michaela Čudková + Denisa Nývltová, Patrik Vlček + Petr Žižka,
David Starý + Lukáš Vlček, Jaromíra Beránková + Martin Paťha, Lukáš Mjartan + Tomáš Šimek,
Martin Kubiček + Ladislav Záliš, Viktor Kejzlar + Anna Kociánová, Lukáš Beneš + Eliška
Frimlová, Jakub Fejfar + Zdeněk Ledvina, Martin Aman + Filip Kunc, Alžběta Kubcová + Pavel
Ševčík, Kristýna Krausová + Nikola Valentová, Pavel Šrejber + Jiří Zákravský, Patrik Břicháček
+ Ondřej Zvara, Daniel Souček + Šárka Šulcová
DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE V HALOVÉ KOPANÉ SE PŘIHLÁSILO 5 MUŽSTEV:
FC KFC
Lukáš Beneš, Patrik Břicháček – C, Martin Paťha, David Starý, Lukáš Vlček, Ondřej Zvara – G
ČMOUDI
Tomáš Hrouda, Lukáš Mjartan, Pavel Šrejber, Dominik Švorčík, Jiří Zákravský – G, Ladislav Záliš – C
FCLaMY
Jakub Fejfar, Aleš Hübner, Jan Jánský, Viktor Kejzlar, Martin Nývlt – C,G, Pavel Sodomka,
Daniel Souček, Ladislav Soukup
OPIČÁCI
Tomáš Balcar, David Beier, Sára Gottsteinová, Kristýna Machová, Radek Petira – G, Dominik Šeps,
Tomáš Šimek – C
VE 2. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE V HÁZENÍ KROUŽKŮ SE PŘEDSTAVÍ
TĚCHTO 12 ŽÁKŮ:
Patrik Břicháček, Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Filip Kunc, Tomáš Paťha, Radek
Petira, Daniel Souček, Daniel Soural, Dominik Švorčík, Lukáš Vlček, Petr Žižka
(stránku připravil Martin Dytrych ve spolupráci s Václavem Králem a Martinem Zakouřilem)

Čtvrtek, 1. října:
Pátek, 2. října:
Pondělí, 5. října:
Úterý, 6. října:
Středa, 7. října:
Čtvrtek, 8. října:
Pátek, 9. října:
Pondělí, 12. října:
Úterý, 13. října:
Středa, 14. října:
Čtvrtek, 15. října:
Pátek, 16. října:
Pondělí, 19. října:
Úterý, 20. října:
Středa, 21. října:
Čtvrtek, 22. října:
Pátek, 23. října:
Pondělí, 26. října:
Úterý, 27. října:
Pondělí, 28. října:
Úterý, 29. října:
Pondělí, 30. října:

1
2
1
2

-

Králičí maso na paprice, knedlík
Smažený květák, brambor, tatarská omáčka
Hovězí roštěná na žampionech, brambor
Boloňské špagety

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Kotlety po italsku, těstoviny
Buchtičky s krémem
Smažená ryba v těstíčku, bramborová kaše
Halušky s houbami
Segedínský guláš, knedlík
Krkonošský bramborák (bramborák + omáčka s masem)
Marinovaná drůbeží prsa, brambor
Švestkové knedlíky z tvarohového těsta
Hovězí na rajčatech s bazalkou, rýže
Tyrolské brambory (klobása, těstoviny, brambor, koření, ...)

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Šunka, hrachová kaše
Rizoto z vepřového masa
Přírodní vepřový řízek, bramborová kaše
Bavorské vdolečky
Zapékané těstoviny
Klopsy v rajské omáčce, knedlík
Kuře pečené, brambor
Langoše
Hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát
Rýžový nákyp s meruňkami

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Kuřecí nudličky v houbové omáčce, těstoviny
Uzené maso, halušky, zelí
Sekaná pečeně, brambor
Rybí prsty, bramborová kaše
Hovězí svíčková, knedlík
Selský špíz (vepřové maso, slanina, uzenina), hranolky
Smažený vepřový řízek, brambor
Lívanečky se šlehačkou
Krůtí maso po čínsku, rýže
Bramborový guláš, chléb

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřová plec debrecínská, těstoviny
Pizza
Rybí karbanátek, bramborová kaše
Špekové knedlíky, zelí
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na říjen: čtvrtek 24. 9., úterý 29. 9., středa 30. 9. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 19 obědů x 21 Kč = 399 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 19 obědů x 23 Kč = 437 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 19 obědů x 24 Kč = 456 Kč
pro veřejnost …………………….......... 19 obědů x 43 Kč = 817 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do říjnového čísla předávejte do 20.10. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Veronika Hofmanová, Klára Kultová
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.

STRAŠIDLÁCKÉ DNY
21. 10. - Tvořivá dílna s žáky 1. stupně a jejich rodiči na téma „Strašidláci z dýní“
(školní jídelna ZŠ Bratří Čapků, 16.00) ... více na 2. str.
22. 10. - „Strašidlácký den“ aneb přijďte do školy za strašidla ... více na 2. str.
22. 10. - „Strašidlácké dopoledne“ pro děti z MŠ
JSME ŠIKOVNÍ A HRAVÍ
09. 10. - Drakiáda (sraz ve 14.30 před školou, začátek akce v 15.00 na louce za hvězdárnou) ... více na 2. str.
15. 10. - Soutěž zručnosti – „Rovnání sirek do krabičky“
(ve třídě 2.B, žáci 1. – 2. ročníku od 11.45, žáci 3. – 5. ročníku od 12.45) ... více na 2. str.
20. 10. - Soutěž v podlézání laťky (malá tělocvična ZŠ Bratří Čapků, žáci 6. – 9. ročníku, od 13.45)
... více na 2. str.
24. 10. - 25. 10. - Florbalová víkendovka pro žáky a žákyně 4. – 5. ročníku ... více na 2. str.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
08. 10. - „Malujeme pohádku“ ... akce Městské knihovny Úpice pro prvňáčky (8.15)
26. 10. - Představení „Jak Krakonoš pekaře Jiřího napravil“ (DAJ, žáci 1. stupně, od 8.20, vstupné: 30 Kč)
SPORTOVNÍ AKCE
01. 10. - Okrskové kolo „Zátopkovy desítky“ (pořadatel: ZŠ Úpice-Lány, žáci 6. – 9. ročníku, od 14.00)
08. 10. - Okrskové kolo v „Běhu do vrchu na Klůčku“
(pořadatel: ZŠ Malé Svatoňovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 14.00)
14. 10. - Okrskové kolo v „Běhu do vrchu“
(pořadatel: Gymnázium a SOŠ Úpice, žáci 6. – 9. ročníku, od 13.30)
OSTATNÍ AKCE
01. 10. - Rodičovské schůzky v 1.A a 4.A (15.00)
12. 10. - SCIO – testování žáků 6.A (celý den)
12. 10. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
20. 10. - Uzávěrka příspěvků do říjnového čísla školního časopisu
27. 10. - Vychází druhé číslo školního časopisu
PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
29. 10. - 30. 10. (čtvrtek a pátek)
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 07. 10., 14. 10., 21. 10.
Florbalová liga dívek – 06. 10
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 09. 10., 16. 10., 23. 10.
Turnaj ve stolním fotbálku – 02. 10., 06. 10., 08. – 09. 10., 13. 10., 15. – 16. 10., 20. 10., 22. – 23. 10.
Turnaj ve fotbalu – 06. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10.
Turnaj v kroužkách: každý den o hlavní přestávce kromě středy
Schůzky žákovského parlamentu – každý čtvrtek v 7.00
(stránku připravil Martin Dytrych)

