1. září jsme se stali
prvňáčky.

Proběhla soutěž „O
nejlepšího čtenáře“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
1. ČÍSLO
9. ROČNÍKU (2009/2010)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Uskutečnil se další
ročník letního tábora
školní družiny.

My, žáci 8.B, jsme
absolvovali čtyřdenní
preventivní kurz.

Rozběhly se sportovní soutěže
v rámci našeho okrsku.
Tou první byla
„Zátopkova pětka“ žáků
1. stupně.

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

Žáky 1. – 3. ročníku zveme v pondělí 4. října 2010
na soutěž „V hodu kroužků na cíl (kolíky)“.
Žáky 1.A a 2.A čekáme postupně od 11.35 ve třídě
2.A; třeťáci se soutěže mohou zúčastnit v téže
třídě od 12.30.
Kategorie: podle ročníků.
Pravidla:
každý kolík je ohodnocen body dle vzdálenosti od házejícího.
Celkový výsledek tedy bude součtem vámi získaných bodů.
Žáky a žákyně 6. – 9. ročníku, kteří (které)
ovládají stolní tenis, zveme
na turnaj, který se uskuteční
v pondělí 11. října
v herně naší tělocvičny.
Sraz účastníků je ve 13.40 u katru.
Kdo máte svoji pálku, přineste si ji s sebou,
ostatním ji zapůjčíme.
Kategorie a systém turnaje bude upřesněn na
místě podle počtu startujících.

Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro všechny šikovné děti
a jejich rodiče tvořivou dílnu
STRAŠIDLÁCI Z DÝNÍ.
Sejdeme se ve středu 20. října 2010 v 16.00
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče, babičky a dědy
a přijďte si vyrobit dýňové strašidýlko.

Na pátek a sobotu 22. – 23. října je pro žáky
4. – 6. ročníku připravena víkendovka
„Fantastická cesta nejen prstem po mapě Ameriky“.
Pro účastníky jsou připraveny:
- zajímavé prezentace
- práce s interaktivní tabulí
- samostatné úkoly ve skupinách a na PC
- soutěže ve sportech, které jsou typické pro Ameriku
- stezka odvahy a spaní ve škole
- dobré jídlo
Bližší podrobnosti se dozvíte cca 10 dní předem.
Již v průběhu září vám přinesla naše
„Blahovka Tv“ další reportáže.
Najdete je na našich webových
stránkách v sekci
„Blahovka Tv“.
Štáb redaktorek a
kameramanů pod
vedením Elišky
Vodičkové vám
tak bude nadále
přibližovat dění
v naší škole. Máte
se, na co těšit!

Zveme všechny mrňousky, školáky i
dospěláky na 5. ročník
DRAKIÁDY.
Sejdeme se v pátek 8. 10. 2010 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.

Základní škola Bratří Čapků
pořádá ve čtvrtek 21. října 2010
„VÝSTAVU STRAŠIDLÁKŮ Z DÝNÍ“
Kdy? Od 9.30 do 13.00.
Kde? Na chodbách budovy 1. stupně.
Hraješ rád(-a) florbal? Jsi ze 4. nebo 5. ročníku?
Pak máš možnost zúčastnit se prázdninového
turnaje.
Sraz ve středu 27. října v 9.00
před hlavním vchodem.
Pokud máš svou „florbalku“, přines
si ji s sebou. Ostatním ji půjčíme.
Konec turnaje je naplánován na 11.00.

I ve školním roce 2010/2011 se můžete
těšit na
ZPRAVODAJSTVÍ O DĚNÍ V NAŠÍ
ŠKOLE, KTERÉ NATÁČÍ
TELEVIZE JS.
VIDĚT JE BUDETE MOCI NA
ÚČKU ČI NA INTERNETOVÝCH
STRÁNKÁCH!
Redaktorkou našeho vysílání je
Veronika Davidová.

ROZHOVOR S MGR. VERONIKOU PROUZOVOU
Líbí se vám na naší škole?
Ano, líbí. Tuto školu jsem navštěvovala už jako žačka prvního stupně, proto k ní
mám velmi blízký vztah. Jsem ráda, že mohu pracovat právě zde.
Přátelíte se spolupracovníky?
Ano. Všichni mě mezi sebe přijali velmi hezky, jsou ke mně vstřícní a pomáhají
mi. Vzhledem k tomu, že jsem sem chodila do školy, znám některé paní učitelky
i z pohledu žáka. Je až neuvěřitelné, že teď jsme kolegyně a tykáme si.
A co žáci? Zlobí vás hodně?
Kdyby děti nezlobily, nebyly by to děti. Přesto mě práce s nimi baví.
Rozdala jste již nějaké minusové body? Nebo plusové?
Ačkoliv velice nerada, už jsem nějaké minusové body dala. Plusové zatím na
rozdávaní čekají.
Jakou školu jste vystudovala?
Studovala jsem na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pětiletý
obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
A co na naší škole vyučujete?
Jsem třídní učitelkou 3.A, kde vyučuji český jazyk, matematiku, prvouku,
hudební a výtvarnou výchovu. Navíc vyučuji na druhém stupni volitelný předmět
Estetika Vv pro 6. a 7. ročník a výtvarnou výchovu v 6.A a 8.A.

ROZHOVOR S ING. JITKOU PULKRÁBKOVOU
Líbí se vám na naší škole?
Ano, líbí.
Jak na Vás působí žáci a spolupracovníci?
Spolupracovníky znám již déle, protože jsem zde už učila.
Některé žáky si také ještě pamatuji. Celkový dojem je zatím
příznivý.
Už jste někomu napsala body?
Ne. Ještě se rozkoukávám.
Jak na tom jsou podle Vás žáci s matematikou, kterou
učíte?
Někteří lépe, někteří hůř. Víc snahy bych očekávala v 9.A.
Kterou třídu jste si za tu krátkou dobu, co tu učíte, nejvíc
oblíbila a proč?
V 9.B vidím velkou snahu u většiny žáků. Snad jim to vydrží.
ROZHOVOR S MGR. JANEM VÍDEŇSKÝM
Líbí se vám na naší škole?
Moc!
Jak na Vás působí žáci a spolupracovníci?
Žáci (až na jednu třídu) zatím dobří. Vedení školy je skvělé.
Kolegy budu teprve poznávat.
Už jste někomu napsala body?
Zatím ne.
Jak na tom jsou podle Vás žáci s hudební výchovou, kterou
učíte?
Nic moc. Stejně, jako na jiných školách. Hudba je v současné
době užitkovým zbožím, o hodnotnou hudbu je zájem nulový.
Kterou třídu jste si za tu krátkou dobu, co tu učíte, nejvíc
oblíbil a proč?
Je to 6.A. Je prostě nejvýraznější.
(Děkujeme za ochotnou spolupráci. Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

Řeknu Vám, pryč od maminky a tatínka se mi moc nechtělo, ale protože jsem věděl, že si na táboře užiju spoustu
legrace, nemohl jsem ani dospat...
Pondělí 12. července:
Vypravili jsme se v pondělí. U naší úpické Základní školy
Bratří Čapků už na nás čekaly paní vychovatelky se
zdravotnicí. Cesta autobusem a vlakem příjemně utekla, i
poslední pěší úsek jsme rychle zvládli, takže jsme mohli
spokojeně usednout k obědu v penzionu Lovrana v
Janských Lázních. Náše táborové stanoviště však bylo o
kousek dál - v janskolázeňské chatě Jitřence. Odpoledne
jsme se seznamovali s místem, kde budeme až do pátku
bydlet. Pak jsme si hráli v potůčku, který vytékal z horské
studánky. Ještě, že jsem si doma nezapomněl gumáky...

Středa 14. července:
Ve středu jsme připravovali masky na karneval. Za
chvíli bylo kolem plno princezen, kovbojů a indiánů
i nejrůznějších zvířátek. Pak se chata Jitřenka
otřásala v základech, když jsme řádili při diskotéce.
Odpoledne jsme vyrazili na lanové centrum.
Přecházeli jsme nejrůznější lávky, průlezky a další
lanové překážky kousek nad zemí i zajištěni vysoko
nad pevnou půdou. Stejně tak jako každý podvečer
jsme na hřišti soutěžili a hráli nejrůznější hry. A
večer před spaním posloucháme pohádku. Už jsme
dávno spali, když nás postupně paní vychovatelky
vzbouzeli a my jsme vyšli na stezku odvahy. Já jsem
se vůbec nebál, ale raději jsem se vůbec neotáčel za
sebe - co kdyby tam bylo strašidlo...

Úterý 13. července:
Druhý den našeho tábora na nás čekala
dlouhá túra po horách. Lanovkou jsme
vyjeli na Černou horu a pak po
dřevěných lávkách přešli rašeliniště. Z
výhledu jsme měli Krkonoše jako na
dlani, ale špatné počasí nám nedovolilo
dál pokračovat v cestě, a tak jsme se
opět lanovkou vrátili zpátky do
Janských Lázní. Ještě že tak, protože
nožičky už začínaly bolet...

Čtvrtek 15. července:
Na žádném správném letním táboře nesmí
chybět koupání, a proto jsme ve čtvrtek
vyrazili do bazénu. Dosyta jsme si užili vody
při plaveckých závodech a soutěžích. Po
poledním klidu náš táborový program
pokračoval. Byla pro nás připravená veliká
skákací trampolína, na které jsme mohli skákat
do výšky. Večer, když jsme se vrátili zpět do
chaty, jsme ukončili naše celotáborové
soutěžení o "tlapky". Každý z nás si z tábora
odveze diplomy i část velkého táborového
pokladu, který jsme po dlouhém hledání našli.
Dneska jsem získal "sluníčko" za pořádek na
posteli v našem pokoji, zato Vašek dostal
"prasátko", protože měl velký nepořádek.
Také jsem získal tlapky "zručnosti", "odvahy"
a "dobrého skutku" - jen "tlapku mlčení" se mi
nepodařilo ulovit - příští rok ji ale určitě
získám...
Pátek 16. července:
Od pátečního rána jsme balili své věci do
baťohů a uklízeli chatu. Museli jsme být
rychlí, abychom dopoledne stihli sníst
zmrzlinu a ještě před obědem se mohli
naposledy projít Janskými Lázněmi. Po
obědě nás totiž čekalo už jen rozloučení a
návrat domů - do Úpice. Na táboře se mi
moc líbilo. Doufám, že jsem byl celý
týden hodný, abych mohl na tábor jet i
příští rok...
(Imaginární účastník skutečného tábora
Josef Kulhavý)
MEZIŠKOLNÍ SOUTĚŽ MĚSTA ÚPICE VE SBĚRU PAPÍRU A TETRAPACKU

Město Úpice opět vyhlašuje na období 1.9. - 30.11.2010 soutěž mezi úpickými školami ve sběru papíru a
tetrapacku.
Školy s největším množstvím dostanou finanční odměnu:
1. místo: 2 500,- Kč;
2. místo: 1 250,- Kč;
3. místo: 850,- Kč;
4. místo: 400,- Kč.
Tetrapack (= nápojový karton – krabice od mléka,
džusu apod.) – pečlivě vymytý, sešlápnutý a
spočítaný na kusy – můžete nosit od 14.9.2010
v tradičních sběrových dnech a časech.
POZOR! Sběr tetrapacku potrvá pouze do
26.listopadu. Nejlepší sběrači budou odměněni!
Ostatní suroviny (víčka, kelímky..) můžete nosit
neustále.
Za papír odevzdaný ve sběrně TS ve výše zmíněném období (který bude započítáván do soutěže), nebudou
vypláceny finanční prostředky, paragon však děti do školy donesou. Papír můžete, jako již tradičně, odevzdávat i
ve škole.
Doufáme, že své loňské výsledky z této soutěže ještě vylepšíme!
(Šárka Paulusová)

Ve dnech 8.-11.9.2010 se konal preventivní kurz ZŠ Bří Čapků Úpice. Programu zaměřeného na zlepšení vztahů ve
třídě a na prevenci sociálně nežádoucích jevů se zúčastnili žáci VIII.B.
Projekt byl financován z příspěvku EU v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
Současně se nám podařilo získat finanční podporu některých podnikatelů z Úpicka. Díky tomu se mohli akce
zúčastnit i chlapci a děvčata ze sociálně slabších rodin.
Během čtyř dnů strávených na chatě Betyna v Peci pod Sněžkou si žáci stanovili pravidla slušného chování ve třídě,
pravidla vzájemné pomoci a tolerance ve skupině. Letošní kurz jsme zaměřili především na aktuální téma:
„Kyberšikana, její specifika a nebezpečí.“ Součástí programu byla přednáška na toto téma a následná beseda s žáky.
V prostředí krásné krkonošské přírody si děti zahrály různé seznamovací hry, ledolamky a další. Jednotlivé aktivity
probíhaly také při procházkách do Modrého a Obřího dolu a do Pece pod Sněžkou.
Počasí nám příliš nepřálo, ale místo sluníčka se na nás v Peci, někdy hodně hlasitě, smálo několik rozdováděných
chlapců a děvčat.
Vzájemné pochopení, tolerance, přátelství, to by mělo být to, co by jim mělo vydržet nejen po dobu kurzu, ale i do
dalších společných chvil.
(Věra Nývltová, Jitka Pulkrábková)

HLÁŠKY:
„Asi řeknu kuchařoj, ať už nedělá jídla s hráškem.“ (Filip Kunc)
„Já vás pocákám vodou a zkratujete všichni.“ (David Vlček při hře elektrika)
„Počkáte na mostě.“ (řekla p. uč. Nývltová) … „Na Mostě II. Odboje“ (Filip Kunc)
„Rizoto bylo výborné, ale až když jsem si vybrala ten hrášek.“ (p. uč. Pulkrábková)
„Budeme to dělat všichni nebo tým?“ (opět Filip Kunc)

Přijde zajíc za hadem a povídá: „Víš, hade, chtěl jsem se ti omluvit za to, jak jsem se ti smál, že nemáš nohy.“ „To
jsi mě, zajíci, překvapil. To bych od tebe nečekal.“ „Tak do smrti dobrý, hade? Ruku na to!“
Dvě automobilistky se baví u benzínové pumpy. „Slyšela jsi, že se bude zase zdražovat benzín?“ říká jedna druhé.
„Mně je to jedno, já beru vždycky jenom za stovku.“
Vytahuje se jeden lovec před druhým: „Já jsem včera střelil takového divočáka, že pro něho musel přijet traktor.“
„Ha, to nic není. Já jsem sestřelil takového ptáka, že z něho vytáhli 360 lidí.“
Dva blázni v koupelně: „Proč se sprchuješ s deštníkem?“ „Abych se nemusel utírat.“
„Paní učitelko, jak jste poznala, že jsem opisoval od Jirky?“ diví se Venda. „Jiří u třetího úkolu napsal »Nevím.« a
ty jsi napsal: »Já taky nevím.«“

1) Je pravda, že kamarád Boba z kresleného
večerníčku „Králíci z klobouku“ se jmenuje
Bobíček?
ANO nebo NE?

2) Je pravda, že držitelem světového rekordu v běhu
na 100 m je časem 9, 58 s Jamajčan Usain Bolt?
ANO nebo NE?

Správné odpovědi vyznačte na soutěžním kupónu.
„Jak se má tvůj nový papoušek?“ „Ale, umřel týden po tom, co jsem ho koupil.“ „Cože? Jak je to možné?“ „No,
umřel vyčerpáním. Soutěžil s mojí ženou v ukecanosti.“
K Pepíčkovi přijela na návštěvu babička. Pepíček se ptá: „Babičko, proč máš ty brýle?“ „Abych lépe viděla.“
Pepíček se lekne: „Babičko, ty jsi vlk?“
Brunetka a blondýnka na sebe náhodou narazí v levných knihách. Brunetka udiveně: „Snad nechceš začít číst...?”
Blondýnka: „Ne, došel mi toaletní papír.”
Fotograf jednoho renomovaného magazínu dostal za úkol udělat reportáž o velkém lesním požáru. Jeho šéf mu
vytelefonoval na letišti zapůjčení malého letadla i s pilotem. Fotograf dorazil na letiště hodinu před západem slunce
a opravdu, na letištní ploše stála malá Cesna a v ní seděl pilot. Fotograf si vlezl s výstrojí na zadní sedadlo a
povídá: „Tak honem do vzduchu!” Pilot nahodil motor a za chvilku se letadlo odlepilo od země. Letělo sice dost
nevyrovnaně, ale letělo. Fotograf říká: „Leťte na severní stranu požáru a udělejte tam několik nízkých průletů.”
„Proč?” zeptal se nervózně pilot. „Protože chci udělat fotky. Jsem fotograf a fotografové dělají fotky.” Po krátké
pauze pilot povídá: „Chcete říct, že nejste můj letecký instruktor?”
Manželé se ubytují v horském hotelu. Ona po příchodu do pokoje: „To je nádhera, to je romantika, z okna vidím
srnku!“ On: „To není srnka, ale kravička. A nestojíš před oknem, ale před zrcadlem.“
Jaký je rozdíl mezi čápem a kominíkem? Čáp je bílý a má černý ocas. Kominík je černý a nežere žáby!
(stránku připravil Martin Dytrych)

„Kdysi dávno žili v jedné zemi hodný král a jeho krásná a milá
žena.“ Takto začíná pohádka o Šípkové Růžence, jejíž úvod
nám posloužil jako soutěžní text. V pondělí 13. září se totiž
sešli třeťáci, čtvrťáci a páťáci, aby si to mezi sebou „rozdali“
v soutěži „O nejlepšího čtenáře“. Všichni četli po dobu 60
sekund stejný, dopředu neznámý, text. Vítězi v kategorii žáků 5.
ročníku se stali Veronika Davidová (5.B) a Tomáš Vrána (5.A),
kteří správně přečetli 135 slov. Mezi čtvrťáky vynikl Jan
Roženský (4.A) se 103 slovy, z třeťáků byl nejlepší Jan Krejcar
s 84 slovy. Celkový počet soutěžících (27) nás přesvědčil o tom,
že děti stále ještě baví číst. A to je moc dobře.
Tři nejlepší čtenáři z každé kategorie obdrží diplom a sladkou
odměnu.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Soutěž „O nejlepšího čtenáře“
Kategorie: žáci 5. ročníku
1. – 2. Veronika Davidová (5.B)
Tomáš Vrána (5.A)
3.
Barbora Šrůtková (5.A)
4.
Kamila Kostovská (5.B)
5.
Johana Grundová (5.B)
6.
Mikoláš Zajac (5.A)
7.
Jakub Dytrych (5.B)

135 slov
135 slov
131 slov
113 slov
106 slov
101 slov
95 slov

SOUTĚŽNÍ TEXT (byl napsán větším písmem a s většími rozestupy mezi řádky):
Kdysi dávno žili v jedné zemi hodný král a jeho krásná a milá žena. Měli všechno, nač si mohli vzpomenout. Jen
děťátko ne a ne přijít. Konečně se královně narodila roztomilá dcerka. Šťastní rodiče pozvali na křtiny všechny víly
z království, jen na jednu jedinou zapomněli. Ta se tak
Soutěž „O nejlepšího čtenáře“
rozzlobila, že se rozhodla pomstít. Nad kolébkou princezničky
Kategorie: žáci 3. ročníku
vynesla kletbu: „Až ti bude šestnáct let, píchneš se o vřeteno a
zemřeš.“ Ale další hodná víla kletbu zmírnila: „Nezemřeš, ale
1.
Jan Krejcar (3.A)
84 slov
hluboce a nadlouho usneš. Probudí tě jen polibek mladíka
2.
Matyáš Nývlt (3.B)
83 slov
laskavého srdce.“ Král s královnou byli zoufalí. Přemýšleli,
3. – 4. Pavel Benko (3.A)
80 slov
jak by své jediné dítě ochránili. Rozhodli se udělat vše pro to,
Anna Marie Řeháková (3.B) 80 slov
aby se zlá sudba nemohla naplnit. Nařídili proto, že ze zámku i
5.
Veronika Neudeková (3.B) 76 slov
z celého království musí okamžitě zmizet nejen všechna
6.
Ondřej Toman (3.B)
64 slov
vřetena na spřádání příze, ale i veškeré špičaté předměty, o
7.
Anna Skřivánková (3.A)
54 slov
které by se princezna mohla píchnout. Rodiče i chůva střežili
8.
Michaela Hájková (3.B)
52 slov
celou dobu malou princezničku jako oko v hlavě. Vyrůstala
9.
Jan Jansa (3.A)
48 slov
z ní milá, laskavá a krásná dívka. Každý si ji hned zamiloval.
10.
Petr Müller (3.B)
47 slov
Čas běžel a princezně Růžence, jak ji jmenovali, se blížily
11.
Pavlína Balogová (3.B)
35 slov
šestnácté narozeniny. Princezna o zlé kletbě neměla ani tušení
12.
Monika Kohoutová (3.B)
34 slov
a její královští rodiče se v duchu radovali, že se jim před ní
13.
Lenka Balogová (3.B)
28 slov
podařilo své milované dítě ochránit.
14.
Natálie Fabiánová (3.B)
27 slov
Soutěž „O nejlepšího čtenáře“
Kategorie: žáci 4. ročníku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jan Roženský (4.A)
103 slov
Veronika Komůrková (4.A) 93 slov
Vendula Korubová (4.A)
91 slov
Renata Galuščáková (4.A)
84 slov
Simona Knížová (4.A)
76 slov
Michaela Komárková (4.A) 53 slov

WELCOME BACK TO SCHOOL
We wish you enjoyable, interesting and successful new school year.
SCHOOL JOKES
Teacher: Name two days of the week that start
with "t".
Pupil: Today and Tomorrow.
Teacher: James, where is your homework?
James: I ate it.
Teacher: Why?
James: You said it was a piece of cake!

!!!!! SOUTĚŽNÍ !!!!!

FIND THE WAY TO SCHOOL

COLOUR THE
PICTURE

Odpovědi z úkolu
„CAN YOU NAME THESE
SCHOOL SUBJECTS?“
napište na soutěžní kupón.
(stránku připravila Silvie Žďárská)

CAN YOU NAME THESE SCHOOL SUBJECTS?

1) _ _ _

5) _ _ _ _ _ _ _

2) _ _ _ _ _ _ _

6) _ . _ .

3) _ _ _ _ _

7) _ _ _ _ _ _ _

4) _ . _ .

8) _ _ _ _ _

"Tak jsme se konečně dočkali," honilo se hlavou 26
prvňáčkům s velkou aktovkou na zádech, když za
doprovodu maminek, tatínků, babiček, dědečků a paní
učitelek z mateřských škol vstoupili do opravdové školy.
Slavnostní vítání se konalo ve středu 1. září 2010 v
prostorách školní jídelny ZŠ Bratří Čapků. Nové školáky
přišel pozdravit ředitel školy Mgr. Martin Zakouřil, paní
starostka Ing. Iljana Beránková a pan místostarosta Mgr.
Robert Hager. O kulturní vystoupení se postarala děvčata z
5. třídy - Verunka Davidová a Kamilka Kostovská.

Co nás asi čeká?

Konečně ve třídě s paní učitelkou!

Na konci celého programu se děti naučily slib školáka:
"MY SE ŠKOLY NEBOJÍME, ČÍST A PSÁT SE
NAUČÍME!"
Potom ještě dostaly velký kornout sladkostí, pamětní list
a se svou paní učitelkou odešly do vyzdobené třídy, kde
na ně čekalo plno dalších překvapení.
Tak ať se vám, prvňáčci, ve škole líbí, ať děláte celému
svému okolí jen samou radost.
(Radka Řeháková)

Tohle všechno jsme měli na lavici.
V 1.A je 26 dětí, třídní p. uč. Mgr. Radka Řeháková a p. vychovatelka Věra Páslerová.
(stránku připravila Eva Prouzová)

Třídu 1.A navštěvuje 26 žáků, z toho 14 dívek.
Třídní učitelkou je Mgr. Radka Řeháková.
Patnáct žáků se narodilo v roce 2003, deset
v roce 2004 a jediný v roce 2002.
V datech narození se nejčastěji vyskytuje měsíc
listopad (4x), naopak v únoru se nenarodil
nikdo.
Naprostá většina žáků má jako bydliště uvedeno
Úpici (23), tři žáci dojíždějí z Libňatova.
JAK SE TI LÍBÍ VE ŠKOLE?
Johanka: „Líbí.“
Kristýnka: „Ano!“
NA CO SES NEJVÍC TĚŠILA DO ŠKOLY?
Eliška: „Na učení.“
Nikolka: „Na nové kamarády.“
UŽ JSTE SE NĚCO UČILI?
Filip: „Ano, písmena A a O.“
Martin: „Písmenka.“
JE NA VÁS PANÍ UČITELKA HODNÁ?¨
Kristýnka: „Jo.“
Leonka: „Ano, je.“
Eliška: „Jo, je.“
UŽ TU MÁŠ NĚJAKÉ KAMARÁDY?
Filip: „Elišku, Vivi, Johanku, Adélku, ...“
Evelinka: „Nikolku.“
Eliška: „Filipa, Adélku, Nikolku, Evelinku,...“
ČÍM BYS JEDNOU CHTĚL(-A) BÝT?
Verča: „Policajtkou.“
Honza: „Hasičem“
Vivien: „Nevím, ale baví mě počítat.“
(Veronika Hofmanová, Klára Kultová)

Adélka: „Ano, jo.“
Veronika: „Na poznávání tvarů.“
Nikolka: „Počítat, vymalovávat.“

Narodil jsem se v Husinci okolo roku 1369. Studoval jsem na pražské univerzitě, v roce
1393 jsem zde obdržel titul bakaláře a o tři roky později mi byl propůjčen titul mistr
svobodných umění. Byl jsem vysvěcen na kněze a začal kázat v kostele sv. Michala, od
14. března 1402 jsem pak kázal v Betlémské kapli.
V roce 1401 jsem byl také zvolen děkanem filozofické fakulty a později rektorem
univerzity, kde jsem prosazoval větší podíl Čechů na vedení univerzity.
Ve svých kázáních jsem
kritizoval mravní problémy
římsko-katolické církve a
odpustky. Mé názory byly někdy až příliš radikální.
To, že jsem nazval papeže Jana XXIII. antikristem,
pak bylo již záminkou k uvržení klatby na mou
osobu. V tuto dobu jsem z Prahy odešel na Kozí
Hrádek, kde jsem kázal prostým lidem.

V Čechách jsem byl v bezpečí, ale poté, co jsem byl
císařem Zikmundem vyzván, abych se omluvil za
kacířství před církevním koncilem, odjel jsem a můj osud
tak měli již plně ve svých rukou mí odpůrci.
Koncil svolal Jan XXIII. po naléhání římského krále
Zikmunda do Kostnice u Bodamského jezera na 1.
listopad 1414.
Byl jsem si vědom, že můžu skončit na hranici, pokud
odmítnu omluvu. I přes dlouhé věznění, fyzický i
psychický nátlak jsem se však neomluvil. Proto jsem byl
6. července 1415 upálen na hranici před hradbami
Kostnice. Můj popel byl vysypán do řeky Rýna.
Mé myšlenky a dramatické okolnosti soudu a smrti
zapálily plamen husitského hnutí.
Den mého upálení je dnes státním svátkem.
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A kdo tedy jsem?
Vyber jednu z nabízených možností a vyznač ji
na soutěžním kupónu.
a) Jan Žižka
b) Jeroným Pražský
c) Jan Viklef
d) Jan Hus
Mimo rámec svého učení jsem se zasloužil i
o zjednodušení českého jazyka. Má reforma
odstranila spřežky a zavedla do české
abecedy ..... (viz tajenka, barevně odlišeno,
silně obtaženo).
Tajenku napište na soutěžní kupón a můžete
vyhrát jednu z cen.

E

J

Živočich bez rukou a nohou.
Přípravek na lepení.
Sestra mé maminky.
Míchaný nápoj.
Naše hlavní město.
Část pánského společenského oblečení.
Zkratka České televize.
Rozlohou největší světadíl.
Slouží k přikrytí.
Chlapec.

(stránku připravil Martin Dytrych)

Pokus se projít parkem na druhou stranu
a cestou sbírej lístky. Kolik jsi jich našel?

Správné řešení: 6

Poznáš, ze které známé pohádky je tento obrázek?
Napiš to zezadu na soutěžní kupón a můžeš přidat i to, jak
to s vlkem dopadlo! Je možné, že za to něco vyhraješ!
Obrázek si také můžeš vybarvit.

Znáš hlavní města našich sousedních států?
Tak jejich názvy správně spoj s názvy měst!
Slovensko

Berlín

Rakousko

Vídeň

Německo

Varšava

Polsko

Bratislava

Spojení proveď na soutěžním kupónu!

Smaží se dvě vajíčka na pánvi a jedno říká: „To je ale
vedro, co?” Druhé se na něj vyděšeně podívá a křičí: „Jé,
pomoc, mluvící vajíčko!”
„Jean,” zamyslí se u oběda lord, „kdy jsme byli naposledy
na lovu kachen?” „Včera, sire.” „No vidíte,” spravedlivě se
hněvá starý pán. „Proč jsme tedy měli dnes na oběd zase
koninu?” „Lituji, sire, ale kuchař připraví vždy jen to, co
vaše lordstvo ráčí trefit.”
Přijde policajt do krámu a ptá se: „Máte hrací karty?”
„Máme.” „Tak mi dejte osmičku.”
Při nástupu říká velitel vojákům: „Kdo z vás se vyzná v
hudbě, ať vystoupí z řady!” Přihlásili se čtyři vojáci.
„Půjdete za panem generálem a vynesete mu piáno do
osmého patra.”

V zoo: „Můžete mi prodat tu stepující želvu?” „A kde ji vidíš?” „Tam v teráriu.” „Proboha, zapomněl jsem
vypnout ohřívání písku!”
Proč boxeři nosí červené rukavice? Protože když nosili bílé, tak to za chvíli stejně bylo to samé.
„Ovoce jezte se slupkou, je to mnohem zdravější,” radí pacientce lékař. „Jaké ovoce máte nejraději?” „Kokosové
ořechy.”
Dvě blondýnky jdou na piknik, vyberou si ideální plácek, ale naneštěstí najdou poblíž velké mraveniště. „Tady
přece nemůžeme zůstat,” zděsí se první. „Ještě by nás ti prevíti poštípali!” „Máš pravdu,” souhlasí druhá. „Tak
půjdeme támhle na to rozcestí.” Sednou si na rozcestí, začnou hodovat. Najednou se vyřítí auto. Jak je vidí, zajede
do mraveniště a bác do stromu. Jedna blondýnka s hrůzou v očích vydechne: „Kdybychom teď byly u toho
mraveniště, tak jsme na maděru!”

Příběh se odehrává ve vzdálené budoucnosti, ve
chvíli, kdy lidstvo objevilo planetu Alpha
Centauri B-4, která skýtá neuvěřitelné přírodní
bohatství. Naneštěstí se atmosféra tohoto měsíce
nepodobá té naší a člověk v ní nedokáže přežít.
Vědcům se tato překážka podaří odstranit, když
vytvoří hybrida lidské a mimozemské DNA, do
kterého se dá vložit vědomí člověka. Lidská
expanze může začít...
FILM SE JMENUJE: _ V _ _ _ _ .
Řešení vyznačte na soutěžní kupón.

ANGLICKÝ JAZYK (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Marie Hubálovská
- tento kroužek je určen všem zájemcům o angličtinu
- první schůzka: v pondělí 4. 10. 2010 od 12.00 do 12.45 ve třídě 2.A ZŠ Bratří Čapků
BASKETBAL (5. – 9. ROČNÍK – ZAČÁTEČNÍCI) – vedoucí: MUDr.Pavel Černý
- kroužek je určen těm, kteří se chtějí naučit základy basketbalu
- první schůzka: v pondělí 4. 10. 2010 od 17.00 do 18.00 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 4. 10. 2010 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 7. 10. 2010 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: ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 14.00 do 15.30 ve školní knihovně ZŠ Bratří Čapků
FLÉTNIČKY (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
- jestli se chceš naučit hrát na flétničku, přijď mezi nás
- první schůzka: v úterý 5. 10. 2010 od 12.00 do 12.45 ve třídě 1.A 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 trénovat
- první schůzka: ve středu 6. 10. 2010 od 13.00 do 15.00 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 8. 10. 2010 od 14.00 do 16.00 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FREERUNNING A PARKOUR (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Dohnal
- tento kroužek je určen pohybově nadaným zájemcům o tento netradiční sport
- první schůzka: v úterý 5. 10. 2010 od 15.30 do 17.00 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. – 4. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská
- tento kroužek je určen všem, kteří si hravou formou chtějí procvičit angličtinu
- první schůzka: v úterý 5. 10. 2010 od 13.00 do 13.45 v jazykové učebně na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
MLADÝ KAMERAMAN (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 4. 10. 2010 od 14.00 do 16.00 v počítačové učebně ZŠ Bratří Čapků
MLADÝ POŽÁRNÍK (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Ondřej Baudyš
- tento kroužek je pořádán ve spolupráci s SDH Úpice
- první schůzka: v pondělí 4. 10. 2010 od 16.00 do 17.00, sraz před hasičskou zbrojnicí
PRVNÍ KRŮČKY V NĚMČINĚ (4. – 6. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Renata Kafková, PhD.
- tento kroužek je určen všem začátečníkům, kteří se chtějí naučit základy německého jazyka
- první schůzka: v pátek 8. 10. 2010 od 13.00 do 13.45 ve třídě 9.B ZŠ Bratří Čapků
RUČNÍ PRÁCE (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
- tento kroužek je určen všem dívkám, které chtějí poznat práci s vlnou, háčkem, korálky...
- první schůzka: v úterý 5. 10. 2010 od 12.45 do 13.30 ve třídě 1.A ZŠ Bratří Čapků
SBOREČEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
- jestli umíš zpívat, přijď mezi nás
- první schůzka: v pondělí 4. 10. 2010 od 12.45 do 13.30 ve třídě 1.A ZŠ Bratří Čapků
STŘELECKÝ KROUŽEK nebo TOPOGRAFICKÝ KROUŽEK (6. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Václav Král
- střílení ze vzduchovek (venku i uvnitř školy)/orientace v terénu ... bude jen jeden z těchto kroužků
- první schůzka: v pondělí 4. 10. 2010 od 14.00 do 16.00 na dvoře ZŠ Bratří Čapků nebo v 6.A
ŠACHY (1. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jaroslav Vít
- tento kroužek je určen všem, kteří se chtějí naučit tuto královskou hru
- první schůzka: v pondělí 4. 10. 2010 od 14.30 do 15.30 ve třídě mimoškolní činnosti ZŠ Bratří Čapků
VÝTVARNÝ KROUŽEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Daniela Mikešová
- tento kroužek je určen malým malířům, kteří se chtějí seznámit i s jinými výtvarnými technikami
- první schůzka: ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 12.45 do 13.30 v učebně Vv na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
V POZDĚJŠÍM TERMÍNU BUDE ZAHÁJEN ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK
(Irena Nyklíčková)

množství kg

V minulém školním roce došlo ke zvýšení sběrových aktivit ve všech komoditách. Výrazně se pozměnila také
historická tabulka nejlepších sběračů. Především individuální rekordy ve sběru papíru a kovových víček se budou
jen těžko překonávat. Ale třeba se v letošním roce dočkáme pokoření stotisícové hranice ve sběru plastových víček.
Chytřejší však budeme až ke konci školního roku.
Nejlepší sběrači papíru
SBĚR PAPÍRU
1.
Jan
Jansa
11.186 kg (2009/10)
50000
2. Jan Jansa
5.576 kg (2008/09)
40000
3. Ondřej Toman
3.553 kg (2009/10)
30000
4. Jan Krejcar
2.509 kg (2008/09)
20000
5. Lucie Jiroutová
2.238 kg (2003/04)
10000
6. Petr Čapek
1.840 kg (2009/10)
0
7. Jiří Šťovíček
1.834 kg (2008/09)
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

SBĚR PLASTOVÝCH LAHVÍ
30000
25000
počet kusů

Nejlepší sběrači plastových lahví
1. Martin Kubiček
6.405 ks (2005/06)
2. Lukáš Čudka
6.250 ks (2006/07)
3. Jan Jansa
5.230 ks (2009/10)
4. Sylvie Baudyšová
4.606 ks (2005/06)
5. Jan Jansa
4.583 ks (2008/09)
6. Anna Marie Řeháková 4.254 ks (2009/10)
7. Lukáš Čudka
4.207 ks (2007/08)

20000
15000
10000
5000
0
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Nejlepší sběrači plastových kelímků
1. Mikoláš Zajac
8.880 ks (2009/10)
2. Jiří Zákravský
6.361 ks (2008/09)
3. Johana Grundová
6.096 ks (2009/10)
4. Daniel Marek
5.650 ks (2008/09)
5. Jiří Zákravský
5.287 ks (2009/10)
6. Daniel Marek
4.850 ks (2007/08)
7. Johana Grundová
4.846 ks (2008/09)

SBĚR PLASTOVÝCH KELÍMKŮ
60000
počet kusů

50000
40000
30000
20000
10000
0
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK
600000
500000
počet kusů

Nejlepší sběrači plastových víček
1. Karolína Matysková 98.320 ks (2009/10)
2. Iva Prouzová
78.206 ks (2006/07)
3. Petr Rychlík
75.900 ks (2009/10)
4. Ondřej Zvara
75.150 ks (2007/08)
5. Jan Jansa
65.328 ks (2009/10)
6. Karolína Kopecká
58.026 ks (2007/08)
7. Markéta Kubičková
50.400 ks (2005/06)
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200000
100000
0
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Nejlepší sběrači kovových víček
1. Jan Jansa
193.564 ks (2009/10)
2. Karolína Matysková 187.350 ks (2009/10)
3. Jan Jansa
111.758 ks (2008/09)
4. David Wajsar
92.000 ks (2007/08)
5. Radek Petira
77.750 ks (2009/10)
6. Jan Šrůtek
75.000 ks (2006/07)
7. David Wajsar
70.500 ks (2009/10)
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(stránku připravil Martin Zakouřil)

Tradiční štafetový běh pro žáky 1. stupně se letos
opět konal ve Rtyni v Podkrkonoší. Přípravu na
závody nám trochu zkomplikovala rekonstrukce
běžeckého oválu na Lánech, kde trénujeme
atletické disciplíny. „Azyl“ jsme však nakonec
našli na fotbalovém stadiónu SPARTY Úpice. Žáci
naší školy při závodu bojovali s velkým nasazením.
Přestože jsme „sahali“ po druhém místě, nakonec
jsme se po urputném snažení museli spokojit
s bronzovou příčkou. I tak všem našim běžcům
patří velký dík za dobrou reprezentaci školy.
(Jarmila Špůrová)
Pořadí škol:
1. ZŠ Úpice Lány
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. ZŠ Bří Čapků Úpice
4. ZŠ Malé Svatoňovice

Naše štafeta běžela v tomto pořadí:
1.Tomáš Reichert, 2. Pavel Doležal, 3. Jiří Pecháček, 4. Ladislav Nyklíček, 5. Renata Galuščáková, 6. Vít
Levinský, 7. Adriana Dufková, 8. Martin Kroužel, 9. Matyáš Nývlt, 10. Veronika Davidová, 11. Filip Luštinec,
12. Kamila Kuldová, 13. Petr Rychlík, 14. David Nývlt, 15. Kamila Gottsteinová, 16. Andrea Čudková, 17.
Jaroslav Suchánek, 18. Jakub Kábele, 19. Dominik Endlich, 20. Vojtěch Ott, 21. Eva Ferencová, 22. Johana
Grundová, 23. Barbora Müllerová, 24. Mikoláš Zajac, 25. Radek Dufka.

Slunečné úterní odpoledne „udělalo“ své. Na výše
zmíněnou soutěž totiž dorazili pouze tři žáci. I tak se však
soutěžilo. Předem bylo ale avizováno, že již jen v rámci
jedné kategorie.
Celkovým vítězem se stal Daniel Dolejška z 8.A, který
správně opsal za 5 minut 114 slov (udělal pouze jednu
chybu). Druhé místo patří Andree Pátrové ze 6.A, jež stihla
správně napsat 107 slov (taktéž udělala jen jednu chybu).
Pomyslnou bronzovou medaili získala za 73 slov Nikola
Pátrová z 8.A (udělala osm chyb).
Všem příchozím děkujeme za účast a odměníme je
diplomem a malou sladkostí.
(Martin Dytrych)

Je-li potřeba vyvětrat, neotvírej okna!
V případě únavy (nevolnosti) doděláme pokus.
Do laboratoře přicházím v nejlepším oblečení. Zbytky chemických látek nech ve škole!
Rozbité chemikálie utři speciálním hadrem! Zdržuj se zapisování výsledků své práce!
Rozbité sklo nevhazuj do koše a nikomu nic neříkej!
S výbušninami nepracuj pouze v přítomnosti učitele!
(To jsme schopni vyprodukovat my, žáci 9.A,B – není to aspoň k zasmání?)

DO 12. ROČNÍKU FLORBALOVÉ LIGY CHLAPCŮ SE PŘIHLÁSILA ČTYŘI MUŽSTVA:
FC STŘÍLÍME DO BRÁNY
Jakub Fejfar, Aleš Hübner, Martin Nývlt – C, Dominik Švorčík, Jan Vacek – G
LDN WYDLÁKOW
Viktor Kejzlar, Martin Kubiček, Filip Kunc – G, Zdeněk Ledvina, Daniel Souček – C, Pavel Šrejber,
Ladilav Záliš
PEKELNÍ SATANI
Tomáš Balcar – G, Otakar Bárta, Jakub Dytrych, Vít Levinský, Vojtěch Levinský – C, David Wajsar
UMÍME KLIČKY A STŘÍLÍME TYČKY
Michal Drejsl – C, Tomáš Hrouda, Michal Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup – G
DO 7. ROČNÍKU FLORBALOVÉ LIGY DÍVEK SE PŘIHLÁSILA TŘI MUŽSTVA:
DYLINKY
Alžběta Kubcová – C + G, Veronika Hofmanová, Lenka Rejchrtová, Nikola Valentová, Monika
Vocelová
LOLITKY
Michaela Čudková, Sára Gottsteinová, Anna Kociánová, Denisa Nývltová – C + G, Tereza
Seidelová, Michaela Ševcová
McDONALD‘S
Kristýna Balcarová – G, Eliška Buryšková – C, Šárka Levinská, Andrea Pátrová, Eliška
Vodičková
DO 5. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE V ŠIPKÁCH SE PŘIHLÁSILO 32 ŽÁKŮ:
Jakub Hájek, Dalibor Hirnšal, Jan Jareiš (všichni z 5.A); Zdeněk Čudka, Jakub Dytrych, Marián
Ferenc, Tadeáš Haase, Nikola Mlčáková, Kamila Šlechtová (všichni z 5.B); Tomáš Balcar,
David Beier, Tomáš Šimek (všichni ze 7.A); Michaela Čudková, Daniel Dolejška, Viktor
Kejzlar, Anna Kociánová, Martin Kubiček, Karolína Kopecká, Denisa Nývltová, Nikola Pátrová,
Tomáš Paťha, Dominik Rychlík, Tereza Seidelová, Pavel Ševčík (všichni z 8.A); Jakub Fejfar,
Filip Kunc, Daniel Soural, Patrik Vlček (všichni z 8.B); Lukáš Mjartan, Martin Nývlt, Michal
Souček (všichni z 9.A); Filip Kuťka (9.B).
DO 5. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM FOTBALU SE PŘIHLÁSILO
18 DVOJIC:
Lukáš Hilsch + Filip Ferenc, Aleš Hübner + Patrik Vlček, Martin Kubiček + Ladislav Záliš,
Jakub Fejfar + Sára Gottsteinová, Filip Kunc + Zdeněk Ledvina, Veronika Hofmanová + Nikola
Valentová, Alžběta Kubcová + Martin Nývlt, Karolína Fingrová + Kateřina Jursíková, Tomáš
Šimek + Pavel Šrejber, Petr Vodák + Jiří Zákravský, Tomáš Balcar + David Beier, Lukáš
Mjartan + Michal Souček, Anna Kociánová + Jakub Lautsch, Dominik Rychlík + Pavel Ševčík,
Michaela Čudková + Tomáš Paťha, Jan a Ladislav Soukupovi, Tomáš Hrouda + Dominik
Švorčík, Martin Dytrych + Martin Zakouřil (to bude sranda, protože to vůbec neumíme...)
DO 2. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE V HALOVÉ KOPANÉ SE PŘIHLÁSILO 5 MUŽSTEV:
FARKAŠ TEAM
Filip Ferenc, Aleš Hübner, Lukáš Malínský, Martin Nývlt – C, Pavel Sodomka
FC BACHA MÍČ
Jakub Fejfar, Viktor Kejzlar – C, Martin Kubiček, Tomáš Paťha, Dominik Rychlík, Daniel Souček
FC FIALKY
Michal Drejsl, Tomáš Hrouda, Michal Souček, Jan Soukup, Ladislav Soukup – C, Dominik Švorčík
FK 03 PRIMASENS
Petr Kábele, Daniel Kadaník, Martin Lacko, Jakub Riedl, Daniel Špinler, Petr Vlček, Pavel Růžička – C
RETARDI
Zdeněk Ledvina, Pavel Šrejber, Petr Vodák, Jiří Zákravský, Ladislav Záliš – C
(stánku připravil Martin Dytrych)

Pátek, 1. října:

1
2

-

Italský guláš (se sýrem), těstoviny
Pečená kuřecí stehna, knedlík, zelí

Pondělí, 4. října:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Králičí maso na česneku, bramborové špalíčky
Milánské špagety
Smažený květák, brambor, tatarská omáčka
Pečený karbanátek, bramborová kaše
Španělský ptáček, rýže
Langoše
Kuře na paprice, knedlík
Zapečené těstoviny s uzeninou
Vepřová panenka s jablky, brambor
Ovocné kynuté knedlíky

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Drůbeží maso po čínsku, rýže
Buchty
Smažené rybí prsty, brambor
Špekové knedlíky, zelí
Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
Vepřová kotleta na houbách, rýže
Čevabčiči, brambor, obloha
Sýrové krokety, bramborová kaše
Karlovarský guláš, těstoviny
Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřová pečeně, knedlík, zelí
Lasagne
Kuřecí plátek s broskví a sýrem, brambor
Lívance
Boloňská směs s rýží
Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
Soukenický řízek, bramborová kaše
Restovaná jatýrka, hranolky
Hovězí na rajčatech, těstoviny
Bramborový guláš, chléb

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Ryba smažená v těstíčku, bramborová kaše
Špecle s mákem
Čočka s párkem
Hovězí v mrkvi, brambor
Podzimní prázdniny

Úterý, 5. října:
Středa, 6. října:
Čtvrtek, 7. října:
Pátek, 8. října:

Pondělí, 11. října:
Úterý, 12. října:
Středa, 13. října:
Čtvrtek, 14. října:
Pátek, 15. října:

Pondělí, 18. října:
Úterý, 19. října:
Středa, 20. října:
Čtvrtek, 21. října:
Pátek, 22. října:

Pondělí, 25. října:
Úterý, 26. října:
Středa, 27. října:
Čtvrtek, 28. října:
Pátek, 29. října:

Státní svátek
Podzimní prázdniny

Dobrou chuť!

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

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 18 obědů x 21 Kč = 378 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 18 obědů x 23 Kč = 414 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 18 obědů x 24 Kč = 432 Kč
pro veřejnost …………………….......... 18 obědů x 43 Kč = 774 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
20. 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.
21. 10. - Výstava „Strašidláků z dýní“ (1. stupeň, 9.30 – 13.00) ... více na 2. str.
JSME ŠIKOVNÍ A HRAVÍ
04. 10. - Soutěž v hodu kroužků (začátek pro žáky 1.A a 2.A od 11.35 ve 2.A, pro žáky 3.A,B od 12.30 také ve
2.A) ... více na 2. str.
08. 10. - Drakiáda (sraz ve 14.30 před školou, začátek akce v 15.00 na louce za hvězdárnou) ... více na 2. str.
11. 10. - Turnaj ve stolním tenisu pro žáky 6. – 9. ročníku (sraz u katru ve 13.40) ... více na 2. str.
22. 10. - 23. 10. - „Fantastická cesta nejen prstem po mapě Ameriky“ ... cestovatelsko–sportovní
víkendovka pro žáky 4. – 6. ročníku ... více na 2. str.
27. 10. - Prázdninový turnaj ve florbalu (žáci 4.–5. ročníku, sraz v 9.00 před hlavním vchodem)...více na 2. str.
VZHŮRU DO NÁRODNÍHO DIVADLA
09. 10. - Zájezd na představení „Naši furianti“ do Národního divadla v Praze
(odjezd v 7.00 z Náměstí T.G.M., příjezd cca ve 20.00 tamtéž, cena: 500 Kč)
SPORTOVNÍ AKCE
05. 10. - Okrskové kolo „Zátopkovy desítky“ (pořadatel: ZŠ Úpice-Lány, žáci 6. – 9. ročníku, od 14.00)
06. 10. - Okrskové kolo v „Běhu do vrchu na Klůčku“
(pořadatel: ZŠ Malé Svatoňovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 14.00)
OSTATNÍ AKCE
04. 10. - Zahájení činnosti zájmových kroužků při ZŠ Bratří Čapků ... viz přehled kroužků
05. 10. - Návštěva Městské knihovna v Úpici (žáci 1.A, 8.30)
07. 10. - Rodičovské schůzky v 1.A (třída 1.A, 15.00)
08. 10. - Exkurze žáků 4.A na Městský úřad v Úpici (10.00)
11. 10. - SCIO – testování žáků 6.A (celý den)
12. 10. - Exkurze na hvězdárnu (žáci 6.A, 8.15, s sebou 5 Kč)
12. 10. - Beseda s paní Braunovou (vybrané třídy 1. stupně, Městská knihovna Úpice)
12. 10. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
20. 10. - Uzávěrka příspěvků do říjnového čísla školního časopisu
26. 10. - Vychází druhé číslo školního časopisu
PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
27. 10. - 29. 10. (středa a pátek; čtvrtek je státním svátkem)
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 06. 10., 20. 10.
Florbalová liga dívek – 05. 10., 19. 10.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 08. 10., 15. 10.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, středa, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 05. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10.
(stránku připravil Martin Dytrych)

