Ve čtvrtek 1. září
jsme poprvé usedli do
lavic.

Proběhla soutěž „Znáš
herce, herečky, filmy?“.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
1. ČÍSLO
10. ROČNÍKU (2011/2012)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Uskutečnil se další
ročník letního tábora
školní družiny.

My, žáci 6.A, jsme
absolvovali čtyřdenní
kurz pro zlepšení
vztahů ve třídě.

Pro žáky 1. stupně
byla připravena
soutěž
„Kdo nejdále dohodí
vlašťovkou.“

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 6. ročník
DRAKIÁDY.
Sejdeme se v pátek 7. 10. 2011 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 pro všechny šikovné děti a jejich rodiče tvořivou
dílnu
STRAŠIDLÁCI Z DÝNÍ
Sejdeme se ve středu 19. října 2011 v 16.00.
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče, babičky a dědy
a přijďte si vyrobit dýňové strašidýlko.
Ve středu 19. října 2011 pořádá ZŠ Bratří Čapků podzimní
tvořeníčko pro rodiče s dětmi na téma „Strašidláci z dýní“
Protože vloni byl o tuto aktivitu veliký zájem, chtěli
bychom dětem zajistit dostatek materiálu. Prosíme všechny
pěstitele a zahrádkáře, kterým se „nadurodily“ dýně a kteří
by byli ochotni se s námi o své přebytky podělit, aby své
výpěstky dodali do ZŠ Bratří Čapků – kontaktní osoba – p.
uč. Pavlásková. Děkujeme!

Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro žáky 1. stupně soutěž
„Kdo rychleji přeběhne tělocvičnu
s pingpongovým míčkem na lžíci“.
Soutěž se uskuteční v naší tělocvičně (katr bude
otevřen).
Začátek pro žáky 1. a 3. ročníku je stanoven na
11.45, pro žáky 2., 4. a 5. ročníku na 12.30.
Každý účastník bude mít dva pokusy, přičemž
se mu započítává rychlejší čas.
Za každý dotyk s míčkem (přidržení na lžíci či
zvednutí míčku ze země) bude účastníkovi
k výslednému času připočteno 5 sekund.
Kategorie dle ročníků.
Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro žáky 2. stupně soutěž
„Skotačení po schodech“.
Soutěž se uskuteční na schodech v budově
2. stupně.
Start bude dole v přízemí, cíl ve 2 patře (naproti
školnímu klubu).
Každý účastník bude mít dva pokusy, přičemž se
mu započítá rychlejší čas.
Kategorie budou stanoveny podle počtu
příchozích z jednotlivých ročníků.

Z minulého školního roku vám ještě „dlužíme“ přehled nejlepších žáků naší školy za 2. pololetí:
2. – 5. ročník:
6. – 9. ročník:
1.
Veronika Davidová (5.B)
49 b.
1. Eliška Vodičková (6.A)
38 b.
2.
Renata Galuščáková (4.A)
44 b.
2. Tereza Seidelová (8.A)
37 b.
3.
Barbora Müllerová (4.A)
43 b.
3. Pavel Růžička (6.A)
34 b.
4.
Kamila Kuldová (4.A)
35 b.
4. Michaela Ševcová (9.A)
33 b.
5.
Anna Marie Řeháková (3.B) 30 b.
5. Andrea Pátrová (6.A)
24 b.
6.
Lenka Hrušková (3.A)
29 b.
6. Nika Vojnarová (6.A)
22 b.
7.
Simona Knížová (4.A)
27 b.
7. Diana Neureiterová (6.A) 20 b.
8. – 9.
Karolína Matysková (2.A)
25 b.
8. Daniel Souček (8.B)
20 b.
Eliška Mesnerová (2.A)
25 b.
9. Michal Drejsl (9.A)
19 b.
10.
Matyáš Nývlt (3.B)
25 b.
10. Lucie Pospíšilová (6.A)
18 b.
11.
Tomáš Reichert (5.B)
24 b.
11. Nikola Valentová (9.A)
17 b.
12. – 14. Vít Levinský (5.B)
24 b.
12. Kateřina Morávková (6.A) 16 b.
Jaroslav Suchánek (5.B)
24 b.
13. Kristýna Bejrová (8.B)
15 b.
Kamila Šlechtová (5.B)
24 b.
14. Karolína Kopecká (8.A)
15 b.
15.
Martin Staník (2.A)
23 b.
15. Kateřina Knížová (6.A)
15 b.
1. ročník:
Johanka Cachová, Kristýna Jakubčaninová, Matyáš Lacko, Jan Vodák

Aneta Staníková se stala mojí spolupracovnicí při tvorbě školního časopisu.
Věřím, že ji všichni znáte. Přesto jsem si dovolil jí položit několik otázek.
Třeba nás všechny nějakou tou odpovědí přece jenom překvapí.
Aneto, jaké jsi znamení?
Jsem narozená v říjnu, takže jsem znamení ,,Váhy“.
Zkus sama sebe krátce charakterizovat.
Těžko se popisuje vlastní povaha. Je to každého názor. Ale myslím si, že jsem
hodně tvrdohlavá, cílevědomá, občas drzá ( :D ) a mám ráda srandu.
Co tvé záliby?
Už od svých čtyř let tancuji, zaměření: mažoretky, street dance.
Jakou hudbu posloucháš nejradši?
Nesoudím hudbu podle žánrů, ale podle toho, co se mi líbí. Ale mezi
nejposlouchanější interprety patří LMFAO.
Máš nějaký životní vzor?
Životní vzor nemám, ale časem se možná na někoho zaměřím.

Baví tě cestování? Kde jsi byla a kam by ses
určitě chtěla podívat?
Cestuji moc ráda. Zatím jsem navštívila například
Chorvatsko, Itálii, Německo, Polsko, Rakousko,
Slovensko, Anglii, Francii a mnoho dalších.
Máš své šťastné číslo? A co oblíbená barva?
Šťastné číslo je 8. Barvy se mi líbí všechny až na
oranžovou.
Jaké jídlo je tvé nejoblíbenější a naopak, které
nemůžeš ani vidět?
Oblíbené jídlo je určitě pizza a nesnáším nudle
s mákem :D
Jak často jsi na facebooku a kolik máš přátel?
Na facebooku jsem několik hodin denně a přátel
mám 761.
(Martin Dytrych)

Aneto, co z nabízené dvojice by sis
vybrala?
moře nebo hory
nová kosmetika nebo nové oblečení
počítač nebo televize
kůň nebo motorka
tancování nebo sport
komedie nebo horor
kalhoty nebo sukně
léto nebo zima
Od listopadu budete moci na programu
„Účko“ sledovat čtyřicetidílný seriál
Mazlíček, který bude zábavnou formou
seznamovat především menší diváky
s chovem domácích mazlíčků. Na jeho
vzniku se výrazně podílí i naše škola.
Redaktorkami pořadu jsou totiž Veronika
Davidová a Aneta Staníková. A to byste
koukali, jak jim to jde od ruky (nebo od
pusy?). Prozatím je natočeno sice jen
několik dílů a úvodní rozhovory ve
studiu, ale i tak si myslím, že už celý štáb
přesvědčily o svých kvalitách. Určitě se
máte, na co těšit!
(Martin Dytrych)

Nové, pěkné prostředí Hoffmanovy boudy, výborné jídlo, hodné děti, perfektně
promyšlený program, až na výjimky pěkné počasí a spokojené paní vychovatelky i
zdravotnice. To byly hlavní atributy tradičního tábora školní družiny, který se konal
od 11. do 15. července 2011.
Všech třicet dětí, i my, dvě vychovatelky a jedna zdravotnice, jsme se sešli
v pondělí 11. července v 8 hodin u školy. Všichni byli dochvilní, a tak jsme naložili
svá zavazadla na vlek, a sami se vydali na autobus. Cesta ubíhala rychle, už krátce
po čtvrt na jedenáct jsme spatřili náš domov na příštích pět dní – Hoffmanovu
boudu.
Ubytovali jsme se, seznámili s prostředím a po výtečném obědě a poledním klidu
vyrazili do centra Janských Lázní nakoupit pohledy a na zmrzlinu. Příjemnou
procházkou jsme došli až k pramínku lásky, kde děti čekala první ze série
nachystaných her – číselná. Akorát jsme dorazili na večeři – a že všem pořádně
vyhládlo bylo poznat podle prázdných talířů.
Úterní dopoledne bylo ve znamení her. Soutěžilo
se v překážkované nebo slalomu. Odpoledne nás
čekal výlet na Černou horu. Lanovka nás vyvezla
nahoru a dál už jsme šlapali po svých. Nejprve
jsme se šli podívat na vyhlídku, odkud jsme mohli
obdivovat nejvyšší horu ČR – Sněžku. Pak už
účastníky čekalo plnění první tlapky (bobříka –
chcete-li) – mlčení. Při zpáteční cestě
k Hoffmanově boudě museli všichni mlčet. Kdo
nevydržel poprvé, dostal druhou šanci. Cesta byla
náročná, nohy, hlavně kolena, bolely, a tak se paní
vychovatelky rozhodly boj o tlapku ukončit o
něco dříve, čímž udělaly radost všem dětem.
Na středeční dopoledne se těšili všichni příznivci adrenalinu
– čekalo je totiž lezení v lanovém centru. Po nezbytné
instruktáži se na trať vydávali po třídách. Nejprve šli
ostřílení matadoři – čtvrťáci, naposledy potom prvňáčci.
Všichni prokázali svoji šikovnost, a tak splnili další tlapku.
Odpoledne se Hoffmanova bouda proměnila v ráj masek,
neboť se konal karneval. Všechny masky byly krásné, ale
nejvíce překvapil Martin Staník, který si přivezl i paruku a
převlékl se za servírku. A přezdívka byla na světě! Masky se
promenádovaly, tančily na diskotéce a soutěžily. Krásné
odpoledne☺ V noci se uskutečnila stezka odvahy – a to byla
první výjimka, kdy nám počasí udělalo čáru přes rozpočet.
Silný déšť způsobil, že se stezka odvahy odehrála uvnitř chaty, ale i přes to jsme se dobře pobavili. Ještě mnohdy
spící děti procházely vyznačenou trasu, na konci se podepsaly a dostaly zaslouženou odměnu. Druhý den někdo
přiznal, že se bál, někdo ne, ale my víme své.....Nicméně tlapku odvahy splnili všichni.

Čtvrteční počasí opět zhatilo dopolední program. Chladné
počasí a déšť nám nedovolily jít ven, a proto se na chatě
hrály hry, malovaly největší zážitky tábora apod.
Odpoledne se počasí umoudřilo, a tak jsme vyrazili na
bungee trampolíny. A že to není jednoduché na trampolíně
skákat! Děti musely vynaložit hodně energie, odměnou jim
byl nanuk dle vlastního výběru. Cestu zpátky na chatu
zpestřilo hledání a plnění různých úkolů. Zpívalo se,
poznávaly se stromy, zkoušely jazykolamy, vymýšlely
říkanky. Vrcholem se stalo hledání pokladu u chaty. A kdo
byl ten neúspěšnější hledač? Eliška Mesnerová. Po večeři
se rozdávaly diplomy a ceny ze všech soutěží, které děti
během tábora absolvovaly. Speciální cenu obdržel Jan
Krejcar – za největšího jedlíka, a kuchařka (a majitelka
v jedné osobě) za výborné jídlo a skvělé prostředí. Všichni
dostali přehled splněných tlapek – kromě výše zmíněných
byla ještě tlapka dobrého skutku. Co myslíte, splnili
všichni všechno? Jedinými hříšníky byli Jonáš Heflejš a
Dominik Endlich, kteří neumí mlčet.

V pátek se už jen uklízelo, balilo, nakládalo,
obědvalo (kuřecí plátek s hranolkami) a chystalo na
odjezd. V půl čtvrté se už všichni u školy setkali se
svými rodiči.
To, že táborníci byli opravdu šikovní, dokládá ještě
jeden fakt. V hodnocení úklidu pokojů se rozdávala
pouze samá sluníčka, a tak prasátka zůstala schovaná
třeba na příští rok.
(Šárka Paulusová)

Sběr se vybírá od 13. září:
v úterý od 7.30 do 7.50 v kabinetu přírodopisu (přízemí),
ve středu od 7.30 do 7.50 v kabinetu přírodopisu (přízemí), popřípadě v kolárně,
a v pátek od 7.30 do 7.50 v kabinetu přírodopisu (přízemí).
Větší množství noste a vozte v jinou dobu po předešlé telefonické domluvě přímo ke kolárně
(vstup z ulice Komenského).
Sběrovou činnost bude ve školním roce 2011/2012 opět řídit Mgr. Šárka Paulusová.
Vybírá se:
papír, plastová víčka, kovová víčka, plastové lahve a kelímky,
pomer. a citr. kůra a byliny, použité baterie a drobná elektrozařízení.
Od školního roku 2011/2012 přistupujeme k drobné změně ve vybírání paragonů za sběr papíru (v těch
případech, kdy sběr odvezete přímo na Technické služby).
V úvodním týdnu sběru, tj. od 12. do 16. září, budou vybírány paragony z konce června a prázdnin. Od dalšího
týdne, tj. od 19. září, budou vybírány pouze paragony, které nebudou starší dvou měsíců!!!!!
Pokud někdo přinese paragon starší dvou měsíců (např. v září přinesete paragon za květen apod.), nebude možné
ho odevzdat a tudíž na něm uvedené množství papíru nebude započítané do celoroční soutěže. Totéž platí na
paragony, na kterých nebude uveden datum!
(Šárka Paulusová)

Sluníčko doprovázelo celý program preventivního kurzu ZŠ Bratří Čapků. Tentokrát do krásné podzimem
vybarvené přírody Obřího dolu vyjeli naši šesťáci.
Protože se některé děti navzájem málo znaly, začali jsme seznamovacími hrami, např. Reportéři „Ptáčci“. Součástí
programu bylo cvičení důvěry se zavázanýma očima, různé soutěže ve družstvech, postřehové a znalostní soutěže,
plnění různých úkolů jednotlivci, ve skupinkách, ale i celým kolektivem. Tým šesťáků s vlastním režisérem nám
zahrál pohádku O Červené Karkulce. Dalším úkolem bylo vytvořit básničku a pohádku na zadaná slova.
V pátek přijela za dětmi jejich nová třídní učitelka. Zahrála si s nimi hru šipkovanou, zazpívala a zatančila si s nimi
u mandaly, kterou děti sestavily z přírodního materiálu. Šesťáci předali paní učitelce nově vytvořená pravidla třídy.
Přeji nově vzniklému kolektivu, aby se jim dařilo a aby byli dobrou partou.
(Věra Nývltová)

HLÁŠKY:
P. uč. Pulkrábková: „Čím jíte doma kromě vidličky?“
Péťa Rychlík: „S nožma.“
P. uč. Pulkrábková: „Tak s nožma nebo snožmo?“
Postřehovka – otázka: „Pravý přítok Úpy?“
Odpověď: „Modrý pramen.“
Hra „Kufr“ – nápovědy k hádanému tématu:
Sáňky: „Používaj to hlavně starý lidi, když byli mladý.“
Žehlička: „Používaj to hlavně mamky.“ – „Přirození.“
Trenky: „Nesundáváš si to před holkama.“ „Zatím.“
Seno: „Jedí to zvířata a někdy i lidé.“

Stříhání vlasů způsobuje jejich rychlejší růst = LEŽ
Vlasy přece nemohou myslet a vysílat signály od konečku ke kořínku a tím upozorňovat, aby
zrychlil růst. Záleží na tipu vlasů a na příjmu bílkovin.
Častějším mytím vlasů, se vlasy výrazně více mastí = LEŽ
To není vůbec závislé na mytí vlasů. Závisí to spíše na genech, stravě a správném použití, či vypláchnutí šamponu.
Vlasy vám díky zapaření hlavy mohou vypadat = PRAVDA
Díky dlouhodobému nošení pokrývky hlavy se vám může tzv. ,,zapařit“ hlava a po té můžete přijít o značnou část
svých vlasů (samozřejmě ne hned).
Ztráta vlasů se týká pouze mužů = LEŽ
Ve skutečnosti je ztráta vlasů stejně častá u žen jako u mužů.
Barvením vlasů, si vlasy poškodíte na několik let do předu = PRAVDA
Nějakou dobu totiž trvá, než vám obarvené vlasy odrostou a znovu se zregenerují. Ale ve většině případech záleží
především na značce, kvalitě a druhu použité barvy.
(Aneta Staníková)

1)

2)

Vtipné texty napište na výherní kupón a můžete vyhrát!
(Aneta Staníková)
„Pepíčku, co nám dává husa?“ „Fádlo.“ „Sádlo, ano správně, a co nám dává ještě?“ „Fádlo.“ „No, to už jsi říkal, ale
co nám dává ještě kromě sádla?” „Fádlo.“ „Podívej se, Pepíčku, zkusíme to jinak. Kde spí tatínek?“ „V hofpodě.“
„Ehm…, a kdepak spí maminka?“ „U foufeda.“ „No…, a kde spinkáš ty, Pepíčku?“ „V poftýlce.“ „No, vidíš! A čím
se v postýlce přikrýváš?“ „Pefinou.“ „No, a co je v peřině?“ „Pefí.“ „No, vidíš, takže co nám dává ještě husa?“
„Fádlo.“
„Pane, Váš pes pokousal moji tchýni!“ „Panebože, snad mě nechcete žalovat?“ „To ne, já bych ho chtěl koupit.“
Pacient: „Nemohu se rozhodnout mezi operací a smrtí.“ Doktor: „S trochou štěstí můžete mít oboje.“
Dva muži na Ukrajině spolu jedou vlakem. „Kam jedete?” „Jedu do Moskvy nakoupit maso.” Vlak staví v Kyjevě,
kde ten druhý muž najednou vystoupí. „Já myslel, že jedete do Moskvy, nakupovat maso?“ „To ano, ale fronta
začíná už tady!“
Franta plave v moři a pak uslyší tenký hlásek: „Franto, sundej plavky.“ Rozhlídne se, ale nikde nikdo. Za chvíli tím
samým hláskem: „Franto, sundej plavky.“ Rozhlídne se, nikde nikdo. Zakroutí hlavou a plave dál. Jenže znova:
„Franto, sundej ty plavky!“ To už to nevydrží a zařve: „Kdo to sakra je?!“ A z okolí se ozve: „To jsem já, teplý
Golfský proud.“
Inzerát: Mám dva domy, vilu na Havaji, auto s osobním řidičem, miliardu v bance. Jsem sympatický, milý,
skromný, hezký a hodný. Zn: Nikoho nehledám, jen se chlubím.
„Jdu na pohřeb, potřebuju černou stuhu.“ „Jak širokou?“ „Prosím?“ „Čím širší stuha, tím více vyjadřujete blízkost k
zemřelému.“ „Tak mi dejte nit, zemřela mi tchýně.“
(Aneta Staníková)

Významné práce proběhly na zázemí naší tělocvičny. Byly zde vyměněny veškeré obklady, vybudován podhled na
chodbě, okna byla vyměněna za plastová a byly také zrekonstruovány sprchy a WC. Samozřejmě bylo také všude
vymalováno. To vše jako investiční akce Města Úpice ve výši 1 999 000 Kč, na kterou byla získána dotace
z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova ve výši 1 300 000 Kč.

Asi největší změna čeká na návštěvníky ve sprchách.
Zde jsou totiž nainstalovány automaty, které jim za
částku 20 Kč umožní, kdykoliv se osprchovat.
Zrekonstruovány byly také školní šatny. Když do nich ve čtvrtek 1. září žáci vstupovali, zjistili, že došlo k výměně
podlahové krytiny, k vymalování a k doplnění počtu skříněk tak, aby byly k dispozici všem žákům. I tuto akci
finančně zajistilo Město Úpice.

Ve středu 7. září se uskutečnil konkurz na
redaktorky a kameramany Blahovka Tv.
Ze 14 uchazeček na místa redaktorek byly vybrány:
Renata Galuščáková (5.A), Karolína Kopecká (9.A),
Barbora Müllerová (5.A), Tereza Seidelová (9.A),
Aneta Staníková (8.A), Eliška Vodičková (7.A),
Nika Vojnarová (7.A),
Eliška Žlůvová (5.A).
Ze 6 uchazečů na místa
kameramanů byli vybráni:
Otakar Bárta (7.A),
Jan Roženský (5.A),
Jiří Šťovíček (5.A).
Tým bude nadále pracovat
pod vedením Elišky Vodičkové.
(Martin Dytrych)

Dobu mezi vyučováním či po vyučování mohou naši
žáci strávit ve školním klubu nebo školní knihovně.
Otevírací doba školní knihovny:
pondělí od 12.15 do 14.15,
středa od 12.30 do 14.00,
čtvrtek od 12.15 do 14.15.
Otevírací doba školního klubu:
pondělí: od 13.30 do 15.20
úterý: od 12.30 do 14.20
středa: od 11.45 do 12.30
(pouze pro žáky 4. roč.)
čtvrtek: od 12.30 do 13.30
pátek: od 12.30 do 14.30
V obou případech jsou žáci pod pedag. dozorem.

ZŠ Bratří Čapků zve širokou veřejnost, bývalé žáky
a zaměstnance na oslavy

120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY.
Oslavy proběhnou v sobotu 24. září 2011 v celém
areálu školy ZŠ Bratří Čapků.
Začátek v 13.30. Předpokládaný konec v 18.00.
Pro návštěvníky je připraven bohatý program i občerstvení. Jako host vystoupí bývalý žák školy a finalista
Superstar Michal Šeps. Program v jídelně bude uvádět Veronika Davidová.
Podrobný program a časový harmonogram oslav:
ŠKOLNÍ JÍDELNA
14.00 – 14.45
• zahájení
• scénka „První den ve škole“ zinscenovaná dramatickým kroužkem pod vedením P. Báčové
• hity Suchého a Šlitra v podání sborečku vedeného R. Řehákovou
• ukázka „spartakiádního“ vystoupení děvčat pod vedením B. Pavláskové
• beseda s Amálií Černou, úspěšnou trenérkou místního basketbalového týmu 60. a 70. let
16.00 – 16.45
• krátká vystoupení našich nejmenších na téma "Pejsek a kočička"
• hity 80. let od Michala Davida interpretované sborečkem
• přednes prózy „O tlusté Matyldě“ Matyášem Nývltem ze 4.B
• vystoupení bývalého žáka školy Michala Šepse
BUDOVA 1. STUPNĚ:
přízemí:
družina: "Činnosti školní družiny v praxi"
herna: "Sběrová činnost" - ukázka výrobků z odpadových surovin
1. patro:
herna: "Ukázka cvičení aerobiku"
učebna jazyků: "Angličtina na naší škole" - zábavné úkoly
učebna Vv: "Média, kroniky, časopisy" - úkoly na interaktivní tabuli
učebna 4.B: "ŠVP Blahováček" - přehled akcí, projektů, kroužků a volitelných předmětů na škole
2. patro:
učebna 3.A: "Netradiční soutěže ve škole" – i pro vás
učebna 1.A: "Významné osobnosti naší školy" – test, promítání filmů Miroslava Janka
učebna 2.A: "Naši žáci se představují "- krátká vystoupení (začátek 15.15!!)
BUDOVA 2. STUPNĚ:
přízemí (50. – 60. léta):
učebna Př: „Když se ještě psalo perem“
„Ruština – dorozumívací jazyk“ – úkoly na interaktivní tabuli
„Poznáte datum?“ - tematické nástěnky k MDŽ, VŘSR, 9. květnu ...
knihovna: „I toto jsme četli …“ - ukázky dobových publikací
1. patro (70. léta):
učebna 9.B: „Na útok jsme připraveni“ - plynové masky, IPCHO, test z branné výchovy
učebna Hv: „S pionýrem na 1.máje“ - uvazování šátků, tvorba mávátek, holubiček a kytiček
učebna Vv: občerstvení – posezení u kávy
2. patro (80. léta):
učebna Fy: „Počítáme množiny“ - využití interaktivní tabule
učebna 8.A: „Vzpomenete si?“ (test pro dospělé), Rubikova kostka a jiné hlavolamy, céčka,…
retrospektiva po 10 letech - škola, ČR, svět ...
školní klub: „Odpočinek pro děti“ – počítače, stolní fotbálek, šipky
PŘEJEME PŘÍJEMNOU ZÁBAVU!

Prázdniny skončily, začala škola. Začala i pro 42 prvňáčků
v naší škole. Na jejich první školní cestě je doprovázelo
sluníčko, dobrá nálada, paní učitelky z mateřinek a
samozřejmě ti nejbližší – rodiče, sourozenci a prarodiče.
Svátečně nastrojené, s novými aktovkami na zádech a s
očekáváním v očích je ve školní jídelně přivítal pan ředitel
Mgr. Martin Zakouřil a úpický místostarosta Ing. Zdeněk
Peterka. Oba dětem popřáli, aby se jim ve škole líbilo, aby
zde našly plno nových kamarádů, aby je škola bavila a
brzy se začaly kamarádit s písmenky

Po krátkém kulturním vystoupení starších spolužáků
už budoucí prvňáčky čekal slib školáků: „My se
školy nebojíme, číst a psát se naučíme!“ Kornout
sladkostí a pamětní list završil slavnostní okamžik a z
předškoláků se rázem stali školáci. A pak už si paní
učitelky odvedly své žáčky do tříd, kde na ně čekala
další překvapení.
Tak ať se vám, prvňáčci, na naší škole daří a děláte
nám jen samou radost!
(Eva Prouzová)

Třídu 1.A navštěvuje 19 žáků,
z toho 10 dívek.
Třídní učitelkou je Mgr. Daniela
Mikešová.
Třináct žáků se narodilo v roce
2004, dva v roce 2003 a čtyři
v roce 2005.
Nejstarším žákem je Denis
Pumpa, naopak nejmladší je
Vanesa Neureiterová.
V datech narození se nejčastěji
vyskytuje měsíc červen (6x),
naopak v září se nenarodil nikdo.
Žádní dva žáci nemají stejné
jméno, což se zase tak často
nestává.
Rodiče celkem 18 žáků uvedlo
jako bydliště Úpici, jedna žákyně
dojíždí z Havlovic.
Třídu 1.B navštěvuje 23 žáků,
z toho 13 dívek.
Třídní učitelkou je Mgr. Eva
Prouzová.
Šestnáct žáků se narodilo v roce
2004 a sedm v roce 2005.
Nejstaršími žáky jsou dvojčata
Jan a Petr Hruškovi, naopak
nejmladší je Michaela Horáková.
V datech narození se nejčastěji
vyskytují měsíce duben a
prosinec (6x), naopak v květnu a
červnu se nenarodil nikdo.
Rodiče celkem 17 žáků uvedlo
jako bydliště Úpici, pět žáků
dojíždí ze Suchovršic, jeden žák
má
udáno
jako
bydliště
Svobodné.
Velkou zajímavostí této třídy
jsou trojčata Zárubovy. Na
trojčata
se
v naší
škole
nepamatují
ani
největší
pamětníci.
LÍBÍ SE TI VE ŠKOLE?
Rozárka Térová: „Ve škole se mi líbí.“
Agátka Hebká: „Ve školce se mi líbilo víc!“
Vojta Banýr: „Ve škole se mi líbí, ale ještě neumím číst.“
JAKÁ JE VAŠE PANÍ UČITELKA?
Rozárka: „Paní učitelka je hodná.“
Agátka: „Paní učitelka je moc hodná.“
Vojta: „Je přísná, ale hodná.“
CO JE VE ŠKOLE NEJTĚŽŠÍ?
Rozárka: „Nejtěžší je matematika.“
Agátka: „Nejtěžší je podle mě matematika, abeceda je lehká.“
Vojta: „Vše je lehké.“
Prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole co nejvíc líbí!
(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

Coca-Colu vynalezl lékárník John Stith Pemberton v Atlantě v USA. Název i jeho grafické
zpracování ve formě dodnes používaného loga navrhl Pembertonův účetní a sekretář Frank
Robinson. Poprvé byl nápoj prodáván za 5 centů v lékárně v Atlantě Willisem Venablem.
Zpočátku se prodávalo 9 nápojů denně. Za první rok se tak prodalo Coca-Coly za 50 dolarů,
což se ani nevyrovnalo nákladům (zejména na reklamu), které činily 70 dolarů. První rok byl
tedy ztrátový.
Během následujících deseti let však
její prodej mnohonásobně vzrostl
a Coca-Cola se stala velmi oblíbeným
nápojem.
Velké diskuze se vedou o složení tohoto nápoje.
Zpočátku byl tento nápoj tvořený dvěma hlavními
ingrediencemi, výtažky koky a ořechu koly, s obsahem
kokainu a kofeinu. Kokain byl díky tlaku veřejnosti
nahrazen pouhým výtažkem z koky. Jinak by až na
naprosto minimální změny měl stále fungovat recept
pana Pembertona.
V únoru 2011 americký server Thisamericanlife.org
tvrdil, že odhalil tajnou recepturu pro výrobu Coca-Coly
(jestli to tak ovšem je, nevíme...):
extrakt z koky – 6 g
kyselina citronová – 84 g
kofein 28 g
cukr – 840 g, pokud původní údaj „30“ je také v uncích
voda – 9,36 l
limetková šťáva – 0,946 l
vanilka – 28 g
karamel – 42 g nebo více kvůli barvě
Zkuste si na soutěžní kupón tipnout, ve kterém roce objevil lékárník Pemberton recepturu Coca-Coly.
Ten z vás, kdo uhádne nebo bude nejblíže, vyhraje cenu!

Hantec je varieta češtiny používaná v Brně. Vznikl během několika staletí smíšením češtiny s němčinou. Vliv také
měly jidiš a italština. V 19. století a na začátku 20. století byl hantec běžně používán nižšími třídami. Dnes není
původní forma hantecu běžná, ale velké množství jednotlivých výrazů je v lokální mluvě obecně používáno.
Bét zticha goldna
Starka měla imrvére ňáký křandy, jak je všecko mastný,
a krupice málo. Byl sem pálené a hantýroval: „Musíš
gómat, co nakópit.“ V tu chvilu u nás byly hromy
a blesky. Že sem rači nedržel čuňu. Pré abych si to
vopruboval sám, dyž su tak nadupané. Dyž hodinu
jékala, hókl sem: „Oukej, zétra nakópim. Na celé téden.
Až padne víko tédňa, namarkuješ, že chechtáče só
v kešeni a lednička nacvakaná.“ Druhé deň, odhodlané
ukázat starce, jak to je jednoduchý, sem vtrknul do
kšeftu.

tramvaj = šalina

Mlčeti zlato
Manželka si stále stěžovala, jak je všechno drahé,
a peněz málo. Chytračil jsem, a tak jsem řekl: „Musíš
umět nakupovat.“ V tu chvíli u nás létaly hromy
a blesky. Že jsem raději nemlčel. Prý abych si to zkusil,
když jsem tak chytrý. Když hodinu křičela, řekl jsem:
„Dobře. Zítra nakoupím. Na celý týden. Uvidíš na
konci týdne, že v budou v peněžence peníze a lednička
navíc plná.“ Druhý den, odhodlaný ukázat manželce,
jak to je jednoduché, jsem vyrazil do obchodu.

pivo = škopek
peníze = love
krádež = čórka
(stránku připravil Martin Dytrych)

legrace = čurina

Pospojuj čísla, jak jdou za sebou, a domaluj obrázek.
Pak si ho můžeš vybarvit.

Kudy se dostane mravenečník k termitům?
Pomůžeš mu?

Je nejbližším příbuzný žiraf. Jeho přirozeným prostředím jsou deštné pralesy
okolo řeky Kongo v severovýchodní části Demokratické republiky Kongo. Byl
znám jen domorodcům až do roku 1901, díky této zvláštnosti si ho za svůj
emblém vybrala Mezinárodní kryptozoologická společnost.
Druhové jméno (johnstoni) pochází od cestovatele Sira Harryho Johnstona,
který vedl expedici do pralesa Ituri, při které se poprvé povedlo odchytit živý
exemplář. Je posledním pozůstatkem třetihorních žiraf, díky čemuž je typickou
živoucí fosílií.
Živí se listy, pupeny, ale také dřevinami. Mohou se živit i kapradinami,
houbami nebo plody.
Délka těla je 2 – 2,5 m, výška v kohoutku 1,5 – 2 m a váha 200 – 250 kg.
Už víte, o které zvíře se jedná? Pokud ne, dáme vám na výběr:
a) Okapi
b) Žirafa Rotschildova
c) Zebra Grévyho
Paní učitelka říká dětem: „Kdo si myslí, že je hloupý, ať se postaví.“ Chvíli nic, pak se postaví Pepíček. „Copak,
Pepíku, ty si myslíš, že jsi hloupý?“ „Ne, jen jsem Vás nechtěl nechat stát samotnou.“
Jak nazvete blondýnku, která si obarví vlasy nahnědo? Umělá inteligence.
,,V letadle si mezi sedadly hraje malý chlapec. Letuška to celkem dobře snáší, ale jen do chvíle, kdy začne roznášet
kávu. Tak se ho zeptá: „Nechceš si jít na chvíli hrát ven?“
Učitel se v matematice ptá: „Co bych měl, kdybych měl v levé ruce sedm pomerančů a v pravé ruce devět
pomerančů?“ Pepíček vyskočí: „Velké ruce!“
Co je to absolutní alkoholismus? Když se šnek opije tak, že netrefí domů.

S tenisem začal už v pěti letech ve Valašském Meziříčí. V krátké době se
vypracoval mezi špičku. Zároveň s tím přestoupil do Prostějova, kde měl více
vhodných tréninkových partnerů a kvalitnější vedení.
Profesionálem je od roku 2002, kdy přeskočil více než 800 míst na žebříčku ATP
a vyhrál dva turnaje okruhu Futures.
Na okruhu ATP prozatím vyhrál pět turnajů, v dalších šesti byl ve finále. Jeho
nejvydařenějším turnajem byl asi loňský Wimbledon, ve kterém se dostal až do
finále.
Je mu 26 let a momentálně je na 9. místě světového žebříčku.
Pokud znáte jeho jméno, napište jej na soutěžní kupón.

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

ANGLICKÝ JAZYK (1. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Marie Hubálovská
- tento kroužek je určen všem zájemcům o angličtinu
- první schůzka: v úterý 4. 10. 2011 od 13.00 do 13.45 ve třídě 3.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 3. 10. 2011 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 3. 10. 2011 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 6. 10. 2011 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 středu 5. 10. 2011 od 13.30 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 trénovat
- první schůzka: ve čtvrtek 6. 10. 2011 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 7. 10. 2011 od 14.00 do 16.00 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FREERUNNING A PARKOUR (5. – 9. ROČNÍK) – vedoucí: Jakub Dohnal
- tento kroužek je určen pohybově nadaným zájemcům o tento netradiční sport
- první schůzka: v úterý 4. 10. 2011 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: ve čtvrtek 6. 10. 2011 od 12.30 do 13.30 v jazykové učebně na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
KREATIVNÍ TVOŘENÍ (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová, Mgr. Radka Řeháková
- tento kroužek je určen všem dívkám, které chtějí poznat práci s vlnou, háčkem, korálky, drátky, ...
- první schůzka: ve středu 5. 10. 2011 od 13.00 do 14.30 ve třídě 2.A 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 3. 10. 2011 od 14.00 do 16.00 v počítačové učebně ZŠ Bratří Čapků
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 úterý 4. 10. 2011 v 7.30 v kabinetu Čj a Dě ZŠ Bratří Čapků
(zde bude domluven ideální termín pro konání schůzek)
SBOREČEK (1. – 5. ROČNÍK) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
- jestli umíš zpívat, přijď mezi nás
- první schůzka: v pondělí 3. 10. 2011 od 12.45 do 13.45 ve třídě 2.A 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: v pondělí 3. 10. 2011 od 12.00 do 13.00 v učebně Vv na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků (1. – 2. roč.)
v úterý 4. 10. 2011 od 13.00 do 14.00 v učebně Vv na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků (3. – 5. roč.)
V POZDĚJŠÍM TERMÍNU BUDE ZAHÁJEN ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (únor 2012)
(Martina Šrollová)

Ve čtvrtek 15. září 2011 ve 13.05 doletěla vlašťovka Petra Kavana do úctyhodné vzdálenosti 13 m a
35 cm. Petr se tak stal absolutním vítězem soutěže a zároveň překonal letitý rekord školy. Na světový
rekord Jovici Kozlice z Chorvatska (54,43 m) to sice tentokrát nestačilo, ale kdo ví, co se stane
příště...
Ale snad, abychom začali od začátku...
Na soutěž v hodu vlašťovkou se přihlásilo 69 žáků z 1. stupně. Ve velké tělocvičně pro ně bylo připraveno zhruba
padesát navlas stejných vlašťovek. Všichni účastníci si mohli několik hodů vyzkoušet „nanečisto“ a teprve pak
přistoupit k hodům soutěžním. Ty měl každý celkem tři. Měřena byla vzdálenost od místa hodu k místu prvního
dotyku vlašťovky s podlahou tělocvičny. Všem byly zapsány pouze nejdelší hody. Podle jejich délky pak bylo
určeno pořadí.
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
„Hod vlaštovkou“
Kategorie: žáci 1. ročníku
1.
Denis Pumpa (1.A)
2.
Andrea Zárubová (1.B)
3.
Jan Kleistner (1.B)
4.
Natálie Komárková (1.A)
5.
Petr Vrána (1.A)
6.
Tomáš Marek (1.A)
7.
Rozálie Térová (1.A)
8.
Klára Zárubová (1.B)
9. – 10. Kamila Oborníková (1.A)
Zdeněk Pastorčák (1.B)
11. – 12. Sebastian Ludvigh (1.A)
Adéla Roženská (1.B)
13. – 14. Patrik Fabián (1.A)
Petr Hruška (1.B)
15.
Lucie Železová (1.A)
16.
Vivien Winterová (1.B)
17.
Vojtěch Hejna (1.B)
18.
Tereza Čtvrtečková (1.A)
19. – 20. Kristýna Kuhnová (1.B)
Tereza Pátrová (1.B)
21. – 22. Michaela Horáková (1.B)
Tereza Tláskalová (1.B)
23.
Vojtěch Banýr (1.B)
24.
Matěj Vosmek (1.B)
25.
Pavel Hron (1.A)
26.
Julie Menšíková (1.A)

8,30 m
6,85 m
6,70 m
6,60 m
6,05 m
5,95 m
5,55 m
5,50 m
5,40 m
5,40 m
4,70 m
4,70 m
4,65 m
4,65 m
4,60 m
3,90 m
3,70 m
3,65 m
3,60 m
3,60 m
3,35 m
3,35 m
3,05 m
3,00 m
2,80 m
1,25 m

„Hod vlaštovkou“
Kategorie: žáci 2. ročníku
Nikola Winklerová (2.A)
Johanka Cachová (2.A)
Daniela Maršíková (2.A)
Šimon Hurdálek (2.A)
Kristýna Jakubčaninová (2.A)
Eliška Sixtová (2.A)
Michaela Holanová (2.A)
Tomáš Kuťák (2.A)
Daniela Mikešová (2.A)
Miroslav Gabčan (2.A)
Jaromír Jansa (2.A)

6,85 m
6,50 m
6,40 m
5,45 m
4,50 m
4,15 m
4,10 m
3,70 m
3,60 m
2,50 m
2,40 m

„Hod vlaštovkou“
Kategorie: žáci 3. ročníku
1.
Milan Ševc (3.A)
2.
Kryštof Vojtěch (3.A)
3.
Martin Staník (3.A)
4.
Kryštof Menšík (3.A)
5.
Tomáš Hofman (3.A)
6.
Veronika Čiháková (3.A)
7. – 8. Michal Černý (3.A)
Romana Suchánková (3.A)
9. – 10. Jan Frydrych (3.A)
Julie Térová (3.A)
11.
Martin Křížek (3.A)
12.
David Kábrt (3.A)
13.
Filip Kaplan (3.A)

6,75 m
6,50 m
5,95 m
5,75 m
5,40 m
4,55 m
4,10 m
4,10 m
3,40 m
3,40 m
3,10 m
2,60 m
2,40 m

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

Některé vlašťovky přistály jinde,
než měly.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

„Hod vlaštovkou“
Kategorie: žáci 4. ročníku
Petr Kavan (4.B)
13,35 m
Patrik Ferenc (4.A)
8,85 m
Jan Jansa (4.A)
7,90 m
Pavlína Balogová (4.B)
7,60 m
Ondřej Toman (4.B)
6,55 m
Lenka Balogová (4.B)
6,15 m
Michaela Hájková (4.B)
5,90 m
Vojtěch Ott (4.B)
5,65 m
Jan Krejcar (4.A)
4,25 m
Natálie Fabiánová (4.B)
4,15 m
David Vocel (4.B)
3,30 m
Jonáš Hetflejš (4.A)
3,10 m
David Hejna (4.B)
3,00 m
Matyáš Nývlt (4.B)
2,65 m

1.
2.
3.
4.
5.

„Hod vlaštovkou“
Kategorie: žáci 5. ročníku
Barbora Müllerová (5.A) 5,65 m
David Nývlt (5.A)
5,60 m
Martin Kroužel (5.A)
5,45 m
Jan Roženský (5.A)
3,45 m
Samuel Pumpa (5.A)
2,30 m

Znáte Bolka Polívku, Terezu Voříškovou, Brada Pitta či Jennifer Aniston? Poznali byste podle fotky filmy jako
Kolja, S tebou mě baví svět, Avatar či Matrix? Tak to byste asi uspěli v naší soutěži „Znáš herce, herečky, filmy?“,
která proběhla v úterý 20. září na 2. stupni naší školy.
Příchozí byli rozděleni do dvou kategorií. Mezi šesťáky a sedmáky se ziskem 17 bodů nejlépe uspěla Veronika
Davidová ze 6.A. V kategorii žáků 8. – 9. ročníku zvítězila Aneta Staníková (8.A) se 20 body.
Kdo z vás by měl zájem si soutěž vyzkoušet, může tak učinit s pomocí našich webových stránek, kde je jak zadání,
tak i řešení.
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
„Filmová soutěž“
Kategorie: žáci 6. – 7. ročníku
1.
Veronika Davidová (6.A) 17 b.
2.
Jakub Dytrych (6.A)
16 b.
3.
Nika Vojnarová (7.A)
14 b.
4.
Eliška Vodičková (7.A)
12 b.
5. – 6. Diana Neureiterová (7.A) 11 b.
Lucie Pospíšilová (7.A)
11 b.
7.
Petr Rychlík (6.A)
10 b.
8.
Šárka Winklerová (6.A)
7 b.
9.
Marián Ferenc (6.A)
4 b.

„Filmová soutěž“
Kategorie: žáci 8. – 9. ročníku
1.
Aneta Staníková (8.A)
20 b.
2. – 4. Daniel Souček (9.B)
18 b.
Pavel Šrejber (8.A)
18 b.
Šárka Šulcová (9.B)
18 b.
5. – 7. Jakub Fejfar (9.B)
17 b.
Dominika Křížová (8.A)
17 b.
Nikola Křížová (8.A)
17 b.
8. – 9. Radim Kejzlar (8.A)
16 b.
Tereza Seidelová (9.A)
16 b.
10. – 12. Nicol Kadrmasová (8.A)
15 b.
Karolína Kopecká (9.A)
15 b.
Martin Kubiček (9.A)
15 b.
13. – 15. Eliška Buryšková (8.A)
14 b.
Viktor Kejzlar (9.A)
14 b.
Andrea Teichmanová (9.B) 14 b.
16.
Sára Gottsteinová (9.B)
13 b.
17.
Tomáš Koukol (9.B)
10 b.
18.
David Vlček (9.B)
6 b.

the PC and the Internet
SOUTĚŽNÍ

SOUTĚŽNÍ
PUZZLE

- vyškrtej ve čtyřsměrce následující anglická slovíčka. Zbylá
písmenka vytvoří tajenku:
NOTEBOOK – přenosný počítač
CASE- skříň (počítačová)
KEYBOARD – klávesnice
SPEAKERS – reproduktory
HEADPHONES –sluchátka
MONITOR-monitor
SCREEN- obrazovka
MOUSE-myš
PRINTER-tiskárna
SCANNER-skenr
MICROPHONE-mikrofon
COPIER-kopírka
WEBSITE – internetová stránka
KEYWORD- heslo
CHAT- povídat si
GOOGLE-vyhledávat
COMPUTER – počítač

(pozn. PC = personal computer – osobní počítač)
TAJENKA:

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

_ _ _ _
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Svisle
1. přenosný počítač
2. počítač
3. reproduktory
4. sluchátka
7. monitor
8. tiskárna
10. webová stránka

Vodorovně
5. kopírka
6. klávesnice
7. myš
9. obrazovka
11. povídat si
12. skenr
13. heslo

COLOR - vybarvi
stránku připravila Silvie Žďárská
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O
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I
M

Can you find the computer´s mouse?

P
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E
L
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Pondělí, 3. října:
Úterý, 4. října:
Středa, 5. října:
Čtvrtek, 6. října:
Pátek, 7. října:

Pondělí, 10. října:
Úterý, 11. října:
Středa, 12. října:
Čtvrtek, 13. října:
Pátek, 14. října:

Pondělí, 17. října:
Úterý, 18. října:
Středa, 19. října:
Čtvrtek, 20. října:
Pátek, 21. října:

Pondělí, 24. října:
Úterý, 25. října:
Středa, 26. října:
Čtvrtek, 27. října:
Pátek, 28. října:
Pondělí, 31. října:

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Guláš a la španělský ptáček, knedlík
Palačinky
Smažený květák, brambor, tatarská omáčka
Boloňské špagety
Králičí nudličky se žampiony, rýže
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí
Drůbeží sekaná, bramborová kaše
Houbové halušky
Vepřové žebírko s těstovinami v jogurtu sypané sýrem
Tyrolské brambory

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřová panenka po selsku, brambor
Povidlové buchty
Šumavské nudle (uzenina, houby, pórek, sýr)
Karlovarský guláš, noky
Smažený losos s nádivkou, bramborová kaše
Krokety se špenátem
Klopsy ve svíčkové omáčce, knedlík
Bramborový guláš, pečivo
Maso tří vůní, rýže
Žemlovka s jablky

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Vepřová pečeně, knedlík, zelí
Lasagne
Císařský kuřecí řízek, šťouchané brambory
Bavorské vdolečky
Vařené vejce, čočka
Kapustový karbanátek, brambor
Italské těstoviny se zeleninou a vepřovým masem
Hovězí roštěná na slanině, rýže
Čevabčiči, brambor, obloha
Švestkové knedlíky

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Ryba v těstíčku, bramborová kaše
Hermelínové rizoto
Marinovaná hovězí pečeně, chlupatý knedlík
Salát z těstovin, kuřecího masa a majonézy, pečivo
Podzimní prázdniny

1
2

-

Podzimní prázdniny
Státní svátek
Uzenářský řízek, brambor
Pizza

Dobrou chuť!

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

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 18 obědů x 23 Kč = 414 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 18 obědů x 25 Kč = 450 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 18 obědů x 26 Kč = 468 Kč
pro veřejnost …………………….......... 18 obědů x 47 Kč = 846 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: Martin Dytrych, Aneta Staníková
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.

DRACI, VZHŮRU DO OBLAK
07. 10. - Drakiáda (sraz ve 14.30 před školou, začátek akce v 15.00 na louce za hvězdárnou) ... více na 2. str.
SOUTĚŽÍME V NETRADIČNÍCH DISCIPLÍNÁCH
13. 10. Soutěž pro žáky 1. stupně „Kdo nejrychleji přeběhne tělocvičnu s pingpongovým míčkem na lžíci“
(žáci 1. a 3. ročníku od 11.45, žáci 2., 4. a 5. ročníku od 12.30) ... více na 2. str.
18. 10. Soutěž pro žáky 2. stupně „Skotačení po schodech“
(žáci 9. ročníku od 13.00, žáci 6. – 8. ročníku od 13.30) ... více na 2. str.
STRAŠIDLÁCKÉ DNY
19. 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.
20. 10. - Výstava „Strašidláků z dýní“ (1. stupeň, 9.30 – 13.00)
SPORTOVNÍ AKCE
04. 10. - Okrskové kolo „Zátopkovy desítky“ (pořadatel: ZŠ Úpice-Lány, žáci 6. – 9. ročníku, od 14.00)
05. 10. - Okrskové kolo v „Běhu do vrchu na Klůčku“
(pořadatel: ZŠ Malé Svatoňovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 14.00)
OSTATNÍ AKCE
03. 10. - Zahájení činnosti zájmových kroužků při ZŠ Bratří Čapků ... viz přehled kroužků
06. 10. - Rodičovské schůzky v 1.A, 1.B a 4.B (15.00)
10. 10. – 13. 10. SCIO – testování žáků 6.A (celý den, konkrétní den bude ještě upřesněn)
12. 10. - Termín pro odevzdání soutěžních kupónů ze školního časopisu
20. 10. - Uzávěrka příspěvků do říjnového čísla školního časopisu
21. 10. - Termín pro výběr peněz za pracovní sešity
25. 10. - Vychází druhé číslo školního časopisu
Bez termínu: Noční pozorování na Hvězdárně v Úpici – termín dle počasí
(určeno především žákům volitelného předmětu astronomie)
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
26. 10. - 27. 10. (středa a čtvrtek, pátek je státním svátkem)
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 04. 10., 18. 10.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 07. 10., 14. 10., 21. 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.
VÝHLEDOVĚ NA LISTOPAD
Víkendová akce „Kdo se bojí, nesmí na víkendovku“ (žáci 6. – 8. ročníku, 5. – 6. 11.)
Víkendová akce „Florbalová víkendovka“ (žáci 4. – 5. ročníku, 17. – 18. 11.)
(stránku připravil Martin Dytrych)

