Ve čtvrtek 1. září
jsme se stali
skutečnými školáky!

Opět vám budeme přinášet
reportáže z dění v naší
škole.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
1. ČÍSLO
15. ROČNÍKU (2016/2017)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Uskutečnil se další
ročník letního tábora
školní družiny.

V malé kopané jsme skončili
na 2. místě.

A mnoho dalšího ...

My, žáci 6.B, jsme
byli na kurzu pro
zlepšení vztahů.

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 11. ročník
DRAKIÁDY.
Sejdeme se v pátek 7. 10. 2016 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 2016 v 15.30
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče, babičky a dědy
a přijďte si vyrobit dýňové strašidýlko.
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. Pavlásková.

V říjnu proběhnou Podzimní prázdniny!
Jsou naplánovány na středu a čtvrtek 26., resp. 27. října.
Pátek 28. října je státním svátkem.
Děti tak půjdou naposledy do školy v úterý 25. října.
Do školy se vrátí v pondělí 31. října.

Na sobotu a neděli 22. – 23. října
je pro žáky 6. – 9. ročníku
připravena
FLORBALOVÁ VÍKENDOVKA.
Přednost budou mít žáci, kteří budou
reprezentovat naši školu na okrskovém kole.
Pedagogický dozor na víkendovce:
Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin Zakouřil.
Přihlášky budou rozdávány v úterý 11. října,
posledním termínem pro jejich odevzdání je
pondělí 17. října (do 10.00).
Přihlášky se odevzdávají
Mgr. Martinu Dytrychovi, a to včetně poplatku za
jídlo a pití.

Na čtvrtek 13. října jsme pro žáky 3. – 4. ročníku
připravili soutěž „Jistá ruka“.
Sejdeme s v učebně s interaktivní tabulí
(1. patro budovy 1. stupně).
Začátek pro žáky 3. ročníku v 11.40, pro žáky 4.
ročníku v 12.30.
Pravidla:
jedná se o soutěž, ve které musí každý účastník projet
kroužkem kolem drátku tak, aby se jej pokud možno
nedotkl; za každý dotyk (pípnutí) se k výslednému času
přičte 5 sekund; účastník s nejrychlejším časem
vyhrává; každý bude mít dva pokusy.
Stejná soutěž je naplánována i pro žáky 2. stupně, a
to na středu 12. října.
Sejdeme se v 7.A.
Pro žáky 5., 8. a 9. ročníku je začátek v 12.30, pro žáky
6. – 7. ročníku v 13.25.

Základní údaje:
Věk: 27
Znamení: blíženec
Záliby:
fitness, tenis, čtení knih, vaření a seriály
Oblíbená barva: červená a šedá
Oblíbené jídlo: maso na všechny způsoby
Oblíbené zvíře: želva

Co je Vám bližší?
léto nebo zima
moře nebo hory
sukně nebo kalhoty
přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy

komedie nebo akční film
Máte životní vzor?
Jsou to mí rodiče, kteří jsou učebnicovou ukázkou tolerance a rodinné pohody. A pak také má sestra Iva, která mi
neustále ukazuje, že všechno jde, když se chce.
Jak byste se charakterizovala?
Jsem puntičkář a perfekcionista. Co se týče okolí spíše introvert. A jako učitelka se držím hesla, že povolit můžu
vždycky. Takže jsem spíše přísnější, ale spravedlivá – snad 
Proč jste si vybrala dráhu učitelky?
Protože mě baví interakce s mladými lidmi a pracovní doba také není k zahození 
Učíte především český jazyk a tělesnou výchovu. Jak se Vám tyto předměty učí?
Češtinu miluju, přestože jsem si k ní vztah hledala hodně dlouho. Na ZŠ mě to nenapadlo vůbec, na SŠ jsem
„přičichla“ k literatuře a bylo hotovo. Z toho také vyplývá, že učím raději literaturu než mluvnici. Učit tělesnou
výchovu je pro mě výzva. I když ráda sportuju, nadchnout dnes mladé lidi pro sport není sranda. Tak snad se s tím
popasuju.
Chystáte při svých hodinách nějaké novinky nebo netradiční metody?
Zpětně musím uznat, že na ZŠ je hlavně v mluvnici nutný dril a neustálé opakování a procvičování. Maturitní
didaktický test to navíc potvrzuje, takže v tomhle asi moc inovativní nebudu. Co se týče literatury, chci, abychom
si v hodinách našli čas na knížku a odpočinkové čtení. Ve všech hodinách se zároveň snažím, aby se ke slovu
dostali hlavně žáci a aby jejich projev byl slušný, obsahově správný a pro všechny srozumitelný.
Přeji hodně úspěchů a pevné nervy.
(Martin Dytrych)

Plnění tlapiček, hry, soutěže, lanové centrum nebo jízda vyhlídkovým vláčkem. To vše bylo náplní pětidenního
tábora školní družiny, který se konal od pondělí 11. července do pátku 15. července. A proč tábor „trochu jinak“?
Protože tentokrát program zásadním způsobem ovlivnilo počasí, které nám letos moc nepřálo. Ale vezměme to
pěkně od začátku.
V pondělí 11. července jsme se spolu s 27 táborníky sešli u školy a během následující hodiny a půl jsme se
dopravili na Hoffmannovu boudu v Janských Lázních, která se již pošesté stala naším dočasným domovem.
Vybalili jsme věci, zbaštili oběd a hned poté jsme se vypravili směrem k lanové dráze na Černou horu. Jako
tradičně byla jízda lanovkou pro všechny velkým zážitkem. S krátkou občerstvovací zastávkou na Černé boudě
jsme se pěšky vydali zpět na Hoffmannovu boudu. Během cesty jsme plnili tlapičku mlčení, podle očekávání se to
ne všem táborníkům povedlo splnit. Před večeří jsme si ještě stihli zasoutěžit ve slalomu.

Úterní dopoledne bylo ve znamení deště, proto jsme
zvolili alternativní program a soutěžili v chatě.
Kroužkovaná i provazová všechny moc bavila. Po obědě
se počasí umoudřilo, a proto jsme se vydali k lanovému
centru splnit další tlapičku – tentokrát zručnosti. Aby
nám odpoledne rychleji uteklo, z lanového centra jsme
se vydali přes kolonádu k pramenu lásky, kde jsme
splnili další z řady soutěží – číselnou. Pak už
následovala procházka zpět na Hoffmannovu boudu,
večeře a osobní volno.
Ve středu dopoledne jsme vyšli na velmi příjemnou
procházku na Zlatou vyhlídku, kde jsme vylezli
na rozhlednu. Při zpáteční cestě jsme sbírali borůvky
a hráli šipkovanou. Samozřejmě nemohl chybět poklad,
který u chaty všichni hledali. A našli :-). Po poledním
klidu jsme se vydali k lázeňské kolonádě, kde měly děti
krátký rozchod, občerstvily se zmrzlinou nebo se napily
z léčivého pramenu. Zpátky do kopce se nám moc
nechtělo, ale i to jsme zvládli a ještě před večeří stihli
mít osobní volno. Denní program jsme zakončili další
soutěží – lístečkovou.

Čtvrteční den byl celý deštivý, zachmuřený a zimomřivý. Dopolední program obstaral karneval. Při promenádě
masek mohl každý táborník předvést svoji zakoupenou či vlastnoručně vyrobenou masku. Zahráli jsme si mířenou
a nasmáli se při pantomimě, kdy skupinky předváděli vylosované zvíře. Po obědě jsme vyhodnotili karneval, rozdali
odměny a s napětím očekávali, jaké počasí bude odpoledne. Stále foukalo, pršelo, ale i přesto nás vyzvedl
vyhlídkový vláček. V polovině cesty nás zbrzdil spadlý strom, který ležel přes cestu. Téměř hodinu jsme tak seděli
ve vláčku a pozorovali, jak strom odstraňují. Poté jsme pokračovali k Modrokamenné boudě a zpět. Po návratu
na chatu jsme si ještě stihli zahrát překážkovou. Po večeři jsme vyhodnotili všechny soutěže a odměnili medailisty.
Ale do postele se tentokrát ještě nešlo. Využili jsme toho, že jediný večer nepršelo a uskutečnili stezku odvahy.
Každý sám musel ve tmě obejít celou chalupu a splnit tak tlapičku odvahy.
V pátek ráno stále pršelo, proto jsme posunuli snídani až na devátou hodinu. Po snídani si všichni sbalili a vzorně
uklidili pokoje. Věci jsme naložili do auta, vyhlásili tlapičky, rozdali poslední odměny. Po obědě nás paní majitelka
překvapila, neboť všichni táborníci dostali na rozloučenou borůvkový koláč. Ještě jsme stihli poděkovat všem, kteří
se o nás celých pět dní vzorně starali a už utíkali na autobus. O půl čtvrté už všechny táborníky u školy vítali rodiče,
babičky, dědečkové nebo sourozenci.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na bezproblémovém
průběhu tábora. Všem táborníkům za vzorné chování
a samozřejmě zaměstnancům Hoffmannovy boudy,
kteří se o nás opravdu skvěle starali.
(Eva Jansová)

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 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 2016/2017 řídit Ing. Jaromír Beránek.
Vybírá se:
papír, plastová víčka, kovová víčka, plastové lahve a kelímky,
pomer. a citr. kůra a byliny, použité baterie a drobná elektrozařízení.
I ve školním roce 2016/2017 platí pravidla pro vybírání paragonů za sběr papíru (v těch případech, kdy sběr
odvezete přímo na Technické služby).
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!
(Martin Dytrych)

Na tři dny se domovem osmnácti žáků 6. B
a dvou učitelek stala chata Betyna v Peci
pod Sněžkou. Program byl zaměřený na
zlepšení vztahů ve třídě. Nádherné, na toto
období na horách nezvykle horké počasí,
přálo plnění rozličných úkolů jednotlivců,
dvojic, trojic, šestic, případně celé skupiny.
První den po ubytování, seznamovacích
hrách a po dobrém obědě, vyrazili všichni
na cestu do Pece, při které v rámci hry
„šipkovaná“ plnili spoustu úkolů a také
hledali poklad. Nejvíce však byli natěšeni
na pobyt v Relaxparku. Tímto děkujeme
sponzorovi, panu Jiřímu Karlíkovi a Tereze
Tláskalové, za zprostředkování sponzorství.
Děti se skutečně vyřádily na bobové dráze,
na skluzavkách, trampolínách a lanovém
hradu. Následovalo ještě několik her
„ledolamek“. Po večeři znovu ven, tentokrát
do lesa, do stínu. Povídali jsme si
o Krkonošském národním parku, o zvířatech
a rostlinách.
Druhý den po snídani při procházce do
Obřího dolu děti plnily další úkoly.
A po obědě? Čekal nás velký úkol. Rozhodli
jsme se vystoupat na Růžohorky. Cestou
zpátky nechyběly hry a soutěže. Poměrně
náročnou trasu zvládli i ti, kteří měli
zdravotní znevýhodnění.
Páteční ráno jsme strávili u Studniční boudy – soutěže v družstvech a hry zaměřené na vztahy ve třídě, vzájemné
pochopení a toleranci. Následovalo vyhodnocení kurzu. Někteří obdrželi drobné odměny. Zbytek dne byl ve
znamení úklidu. A po obědě cesta domů.
Přestože jsme řešili určité problémy, žáci přistupovali k různým aktivitám s radostí a užili si spousty legrace.
Věříme, že budou dobrým třídním kolektivem.
(Věra Nývltová, Jitka Pulkrábková)

Pepíček přijde ze školy a několik minut si u umyvadla vyplachuje oči. „Co se ti stalo?” diví se táta. „Pan učitel na
fyziku říkal, že mám v oku čočku!”
Policista jde do stavebnin a chce maltu a lžíci. Dostane maltu, ale lžíce není. „Do háje, bez lžíce ten motor
nenahodím!“
Blondýnku a brunetku honí po savaně lev. Náhle ženy uvidí strom. Brunetka na něj vyleze a blondýnka začne běhat
okolo. Brunetka na ni seshora volá: „Rychle, vylez za mnou, nebo tě sežere!” „To určitě,” pochybovačně vykřikne
blondýnka. „Vždyť mám čtyři kola náskok!”
„Až budeme mít zase mladé, musíme něco udělat s jejich výchovou,” předsevzala si máma husa. „Takhle to dál
nejde - polovina jich je v kuchyni pečených vařených!”
Na dovolené povídá matka synovi: „Po obědě nesmíš na houpačku, Pepíčku, mohlo by ti být zle.” „Ale mami, když
doma smím, proč tady ne?” „Protože doma nestojí tvůj oběd sto padesát korun!”

Jedou dva kluci na motorce se sajdkárou. Po chvilce jízdy je tomu na sajdkáře hrozná zima, tak mu ten druhej
poradí, aby si dal bundu zapínáním dozadu. On to udělá a spokojeně jedou dál. V tom se tomu na motorce zdá, že je
nějak lehkej a zjistí, že ztratil spolujezdce. Vrátí se o pár kilometrů zpátky a tam leží kamarád obklopený davem
čumilů. Motorkář osloví člověka, který byl u toho a ten mu říká: „Když jsme ho našli, byl ještě živej, ale to otočení
hlavy zpátky nepřežil.“
Jde chlap okolo blázince a slyší, jak blázni volají: „Třináct, třináct!” Podívá se dírou ve zdi a jeden z nich mu
vypíchne oko. Z blázince se ozve: „Čtrnáct, čtrnáct!”
Plazí se chlápek po poušti a je k smrti vysílený, když se konečně doplazí k oáze. Poprosí o sklenici vody a prodavač
mu odpoví: „Bohužel, já prodávám jen kravaty.” „Tak na shledanou,” zasípe chlápek a plazí se dál. Narazí na další
oázu a tam na první palmě visí výstražná cedule: „Vstup pouze s kravatou!”
Na silnici byla hustá mlha, blondýnka proto pro jistotu sledovala zadní světla auta před ní. To však náhle zastavilo a
ona už nestačila zabrzdit. Ozvala se rána, zvuk deformovaného plechu. Blondýnka vyběhla ven a vyčetla řidiči:
„Chlape, proč jste tak prudce zastavil?!” „Protože jsem vjel do garáže.”
Opaluje se žába na pláži a kolem běží slon. Šlápne jí na břicho, žába tlakem vyvalí oči a slon povídá: „To koukáš,
co? Mám nové tenisky.“
Dopis z tábora: „Srdečně zdravím. Včera jsme boxovali. Ta rovnátka na zuby už nebudu potřebovat.“
Otec se pokouší zavěsit na zeď obraz. Obraz spadne, sklo se rozbije, vše je v troskách. Ozve se syn: „Mami, prosím
tě, vysvětli mi, proč říkají tatínkovi praktický lékař?“
Co je třeba udělat, když jedete v autě a před sebou vidíte letadlo? Musíte se podívat do zpětnýho zrcátka, jestli vás
nepředjíždí ponorka.
(Martin Dytrych)

Znovu jsme vylepšili podmínky pro výuku! Zakoupili
jsme další dvě interaktivní tabule (jsou ve třídách 2.B a
7.A). Interaktivních tabulí tak máme již 7. V dalších
třídách pak ještě máme dataprojektory.
Ke zkvalitnění výuky jistě přispěje i 13 nových počítačů.
Navíc byly ještě opraveny dveře z budovy 2. stupně
směrem na dvůr (z rozpočtu Města Úpice)
(Martin Dytrych)

Třídu 1.A navštěvuje
25 žáků.
Z toho je:
9 chlapců a 16 dívek.
Třídní učitelkou je:
Mgr. Radka Řeháková.

Třídu 1.B navštěvuje
24 žáků.
Z toho je:
11 chlapců a 13 dívek.
Třídní učitelkou je:
Mgr. Veronika Prouzová.

Z uchazeček na místa redaktorek byly vybrány:
Petra Havlová (5.A), Agáta Hebká (6.B), David
Hejna (9.A),Veronika Hlavicová (7.A),
Eliška Mesnerová (8.A),
Anna Marie Řeháková (9.A),
Karolína Řeháková (5.A),
Pavlína Šlechtová (5.B),
Tereza Tláskalová (6.B),
Nikola Winklerová (7.A).
Z uchazečů na místa
kameramanů byli vybráni:
Tomáš Kuťák (7.A),
Filip Turek (7.A).
Tým bude pracovat pod
vedením Elišky Mesnerové.

Polední přestávku před odpoledním vyučováním či
dobu 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 12.30 do 15.20
úterý: od 12.30 do 14.20
středa: od 12.30 do 14.20
čtvrtek: ------pátek: od 12.30 do 14.20
V obou případech jsou žáci pod pedag. dozorem.

Všechny reportáže Blahovka TV můžete sledovat na našich webových stránkách www.zsbcupice.cz
Od tohoto školního roku je uvidíte v lepší kvalitě. Bude je totiž možné spustit přes youtube. Doufáme, že se
tak naše reportáže dočkají vyšší sledovanosti
I letos budeme samozřejmě pokračovat ve spolupráci s Televizí JS. Na Účku i na webových stránkách
www.televize-js.cz tak budete moci sledovat akce naší školy. Reportáže a Zprávičky budou mít na starosti
Agáta Hebká, Veronika Hlavicová, Eliška Mesnerová a Anna Marie Řeháková.

Dne 22. září 2016 byly dětem do všech tříd rozdány letáky
s objednávkou na mléčné výrobky.
Uzávěrka objednávek je 30.9.2016.
Závoz je plánován na pondělí 10.10.2016.
Výdej objednaných výrobků bude následující:
V pondělí 10.10. až po jedenácté hodině do 15:10.
V úterý 11.10. od 7:15 do 14:00 a ve středu 12.10. od 7:15 do
14:00.
Po vyplnění objednávky prosím sečtěte a pošlete ihned peníze
spolu s objednávkou. V případě, že nebude možné některý
druh zboží objednat, peníze budou vráceny. Předem
nezaplacené
objednávky
mlékárně nebudou předány. Ze
závažných důvodů byl stanoven maximální finanční limit
1000 Kč za celou objednávku.
Nezapomeňte vyplnit příjmení a třídu!
Prosím, aby děti při odběru mléčných výrobků byly vybaveny
taškami.
(Martina Šrollová)

Je čtvrteční ráno 1. září. Dětem svítí na jejich první
cestu do školy sluníčko. Letos poprvé se ocitnou
v prostředí školy, kde stráví v příštích devíti letech
podstatnou část svého života.
Vymydlené, nažehlené, svátečně nastrojené, se zbrusu
novými aktovkami na zádech a s očekáváním v očích je
ve vyzdobené školní jídelně vítá pan ředitel Martin
Zakouřil, úpický místostarosta pan Radim Fryčka
a ředitelka městské knihovny paní Jana Šimková.
Všichni dětem přejí, aby je škola bavila a chodily do ní
rády, aby se brzy kamarádily nejen s písmenky, ale také
aby ve škole našly spoustu nových kamarádů.
S kornoutem plným sladkostí a pamětním listem si je
paní učitelky odvádějí do tříd a z předškoláčků se
konečně stávají školáci. Ať je pro ně škola hrou
a dobrodružnou cestou za poznáním světa i sama sebe.
(Veronika Prouzová)

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

Spoj čísla od 1 do 48. Obrázek si můžeš vybarvit.

V pátek 9. září se 17 našich sportovců zapojilo do Sportovního dopoledne Regionu Jestřebí hory. Za krásného
počasí se ve Všesportovním areálu v Havlovicích uskutečnily dva turnaje. První byl v malé kopané. V té nás
reprezentovali: Pavel Fabián, Patrik Fabián (oba 6.A), Matyáš Lacko (7.A), Matěj Buryšek, Michal Černý, Tomáš
Hofman, Filip Kaplan (všichni 8.A). Chlapci obsadili výsledné 4. místo.
Druhým turnajem byl trojboj (soutěž ve streetballu, přehazované a minigolfu). V tomto turnaji nás reprezentovali:
Anita Čapková, Veronika Čiháková, Patrik Ferenc, Eliška Mesnerová, Jiří Pecháček (všichni 8.A),
Nikola Beierová, Michaela Hájková, Vojtěch Ott, Bára Procházková, Anna Marie Řeháková (všichni 9.A).
Toto naše mužstvo obsadilo výsledné 5. místo.
Všem děkuji za příkladnou reprezentaci a novému panu učiteli Martinu Maršíkovi za to, že se tak ochotně ujal
vedení naší výpravy.
(Martin Dytrych)

Ve středu 21 září se v Havlovicích konala první soutěž Grand Prix. Do turnaje v malé kopané tam zasáhli jak
mladší, tak i starší žáci. Výkony našich mužstev přesně odpovídaly počasí, chvíli slunečno, chvíli nic moc.
To „slunečno“ obstarali mladší žáci. Ti po třech výhrách a jedné smolné porážce vybojovali skvělé 2. místo.
Sestava mladších žáků:
David Balog (5.A), Pavel Fabián, Patrik Fabián (oba 6.A), Miroslav Gabčan, Tomáš Kuťák, Matyáš Lacko (všichni
7.A)
To „nic moc“ předvedli starší žáci. Tři prohry a jedna remíza pro ně znamená poslední, 5. místo.
Sestava starších žáků:
Matěj Buryšek, Michal Černý, Patrik Ferenc, Filip Kaplan, Martin Křížek, Jiří Pecháček (všichni 8.A)
(Martin Dytrych)

Nápovědy: Vlastním
jménem Vladimír
Štancl, je známý český
zpěvák, skladatel a
hudební podnikatel.
Pochází z cirkusové
rodiny. Jeho hudba zní
ve filmech Vítr v
kapse, Láska z pasáže,
Discopříběh 1 a 2 a
Decibely lásky.
Naším významným umělcem je:
a) Michal David
b) Karel Gott
c) Adam Mišík
d) Pepa Vojtek
Svou odpověď označ na výherním kupónu a můžeš
vyhrát cenu!
(Nikola Winklerová)

Na fotografii je:
a) Kostel sv. Jakuba
b) Divadlo A. Jiráska
c) Dřevěnka
d) Muzeum J. W. Mezerové
Svou odpověď označ na výherním kupónu a
můžeš vyhrát cenu!
(Nikola Winklerová)

Na fotografii je:
a) Sportovní dopoledne
b) Drakiáda
c) Den dětí pro mateřské školky
d) Blahovecké hry
Svou odpověď označ na výherním kupónu a můžeš
vyhrát cenu!
(Eliška Mesnerová, Anita Čapková)

Je to středověký hrad, nacházející se v okrese Beroun. Nechal ho postavit král Karel IV. Hrad byl původně
budován pro Karlovy soukromé účely coby malé sídlo. V současnosti je hrad významnou národní kulturní
památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku. Je ve vlastnictví státu a ve správě Národního
památkového ústavu.
O jakou českou památku se jedná:
a) Náchodský zámek
b) Karlštejn
c) Pražský hrad
d) Ratibořický zámek
Svou odpověď označ na výherním kupónu a můžeš vyhrát cenu!
(Nikola Winklerová)

ANGLICKÝ JAZYK (5. ročník) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská
- tento kroužek je určen pro rozšíření a prohloubení učiva angličtiny

- první schůzka: ve středu 5.10.2016 od 13.00 do 13.45 v 7.A na 2. stupni ZŠ Bratří Čapků
ANGLICKÝ JAZYK (6. ročník) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská
- tento kroužek je určen pro rozšíření a prohloubení učiva angličtiny

- první schůzka: v pondělí 3.10.2016 od 13.00 do 13.45 v 7.A na 2. stupni ZŠ Bratří Čapků
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (2. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
- tento kroužek je určen pro všechny zájemce o základy angličtiny
- první schůzka: v pondělí 3.10.2016 od 12.00 do 12.45 v 1.B na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
BASKETBAL (7. – 9. ročník) – vedoucí: Martin Maršík
- tento kroužek je určen všem, kteří mají rádi tento druh sportu

- první schůzka: v pondělí 3.10.2016 od 14.35 do 16.05 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (dívky z 1. – 9. ročníku) – vedoucí: Lenka Machová
- tento kroužek je určen všem dívkám, které si chtějí ve svém volném čase zacvičit
- první schůzka: v pondělí 3.10.2016 od 16.30 do 18.00 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (chlapci z 1. – 9. ročníku) – vedoucí: Ing. Martin Just
- tento kroužek je určen všem chlapcům, kteří si chtějí ve svém volném čase zacvičit
- první schůzka: ve čtvrtek 6.10.2016 od 17.30 do 19.00 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
- tento kroužek je určen všem, kteří si hravou formou chtějí procvičit angličtinu
- první schůzka: v pondělí 3.10.2016 od 13.00 do 13.45 v 1.B na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
KREATIVNÍ TVOŘENÍ (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. V. Prouzová, Mgr. R. Řeháková
- tento kroužek je určen všem, kteří chtějí poznat práci s vlnou, háčkem, korálky, drátky, ...
- první schůzka: v úterý 4.10.2016 od 13.00 do 14.30 ve třídě 1.A na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
LOUTKOVÉ DIVADLO (5. – 9. ročník) – vedoucí: Pavel Kubiček
- v tomto kroužku se zájemci naučí vodit loutky a poznají zákulisí a fungování loutkového divadla
- první schůzka:
v pátek 23.9.2016 od 17.00 do 18.00 v úpickém loutkovém divadle
MLADÝ HASIČ (1. – 9. ročník) – vedoucí: Tomáš Petira
- kroužek je pořádán ve spolupráci s SDH Úpice a je určen těm, kteří by jednou chtěli pomáhat lidem
- první schůzka: ve čtvrtek 6.10.2016 od 16.00 do 17.30, sraz před tělocvičnou 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: ve středu 5.10.2016 od 14.00 do 16.00 v učebně informatiky ZŠ Bratří Čapků
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK (5. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek
- náplň: montáž počítače, výměny součástek, ale také práce s fotografiemi či tvorba webových stránek
- první schůzka: v pondělí 3.10.2016 ve 13.00 – 15.00, v učebně informatiky ZŠ Bratří Čapků
PSANÍ VŠEMI DESETI (6. – 9. ročník) – vedoucí: Mgr. Silvie Žďárská
- tento kroužek je určen všem, kteří chtějí zvládnout správný prstoklad na klávesnici počítače
a zrychlit svoje psaní

- první schůzka: ve středu 5.10.2016 od 7.00 do 7.55 v počítačové učebně na 2. stupni ZŠ Bratří Čapků
SBOREČEK (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
- tento kroužek je určen všem malým zpěváčkům
- první schůzka: v pondělí 3.10.2016 od 12.00 do 13.00, ve třídě 1.A ZŠ Bratří Čapků
ve středu 5.10.2016 od 13.00 do 14.00, ve třídě 1.A ZŠ Bratří Čapků
VÝTVARNÝ KROUŽEK (3. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
- tento kroužek je určen malým malířům, kteří se chtějí seznámit i s dalšími výtvarnými technikami
- první schůzka: ve čtvrtek 6.10.2016 od 13.00 do 14.00 v učebně Vv na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
V POZDĚJŠÍM TERMÍNU BUDE ZAHÁJEN ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (leden 2017)
Dotazy zodpoví: Martina Šrollová, vedoucí Školního klubu, tel.: 499881138, srollova@zsbcupice.cz
(Martina Šrollová)

NUMBERS - čísla
1 . Z osmisměrky vyškrtej anglická čísla od 1 – 14.
Zbylá písmenka čti po řádcích a dostaneš tajenku.
(číslo ONE musíš najít 2x!!!)
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TAJENKA 1 :
FIFTEEN
2. Doplň názvy barev a čísel,
písmenka na tmavém podkladu
tvoří tajenku:
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
TAJENKA:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍHO ANGLICKÉHO
ČTENÁŘE
pro 5. ročník
Kdy: úterý 11. 10. od 14:00
Kde: učebna VII. A (naproti ředitelně)
SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍHO ANGLICKÉHO
ČTENÁŘE
pro 6. ročník
Kdy: úterý 18. 10. od 14:00
Kde: učebna VII. A (naproti ředitelně)

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

Procvič si názvy čísel do 20:
1. __ N __
11. E __ __ V __ __
2. T__ __
12. __ W __ __ VE
3. T __ R __ __
13. __ H I __ __ EEN
4. F __ __ R
14. FOU __ __ __ E N
5. __ I __ E
15. __ I FT__ __ __
6. __ __ X
16. __ __ __ TEE __
7. S __ V __ __
17. SE__ __N __ __ EN
8. __ I G __ __
18. E__G__ T __ __ N
9. __I __ E
19. __ __ __ __ TEEN
10. __ __ N
20. T __ E N __ __
stránku připravila Silvie Žďárská

Vždy dvě fotografie z následujících fotografií k sobě logicky patří. Dokážeš je k sobě správně přiřadit?
K číslům 1, 2 a 3 přiřaď na výherním kupónu správné písmeno.
V tomto čísle jsou fotografie na téma české filmy. Dokážete k sobě přiřadit dvě fotografie z jednoho filmu?

a

1

2

b

3

c

Vyplň správně výherní kupón a vyhraj cenu!
(Martin Dytrych)

DO 18. ROČNÍKU FLORBALOVÉ LIGY SE PŘIHLÁSILA TATO MUŽSTVA:
BEZĎÁCI S.R.O.
Nikola Beierová, Pavel Benko, Dominik Endlich, Patrik Ferenc, Michaela Hájková, David Hejna,
Filip Kaplan, Filip Luštinec, Petr Müller, Vojtěch Ott, Anna Marie Řeháková
FBC KOŇO
Michal Černý, Tomáš Hofman, Martin Křížek, Jiří Pecháček, Pavel Sobolík
FC BORCI Z LATRÝNY
Jakub Černý, Lukáš Hofman, Filip Novotný, Vojtěch Petera, Vojtěch Šivák, Adam Špringer
OLD STARS
Anita Čapková, Martin Dytrych, Leona Kubasová, Martin Maršík, Eliška Mesnerová,
Nikola Winklerová, Martin Zakouřil
MY LITTLE PONY
Matěj Buryšek, Pavel Fabián, Patrik Fabián, Matyáš Lacko, Tomáš Marek
VĚTNAMCI
Petr Ferenc, Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Vojtěch Hejna, Jan Kleistner, Lukáš Trdlikát
Hraje se systémem každý s každým jednou. V základní části tak každé mužstvo absolvuje 5 zápasů.
Poté bude následovat vyřazovací část!
Hracím dnem bude úterý!
Mužstvo si kdykoliv může přidat na soupisku dalšího hráče. Ovšem pouze takového, který není na soupisce
jiného mužstva.
Rozpis zápasů, výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Dytrych)
DO 11. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE V ŠIPKÁCH SE PŘIHLÁSILO 40 ŽÁKŮ:
Macháček Ondřej, Šivák Vojtěch, Balog David, Nohejl Štěpán, Kubasová Sabina, Špinlerová
Simona (všichni 5.A),
Zajacová Marina, Štěpánská Kamila, Seidlová Julie, Manych Dominik, Lacko Alexandr, Lacko
Zbyšek, Makulová Nikola (všichni 5.B),
Marek Tomáš (6.A),
Doležal Vilém, Grund Dominik, Banýr Vojtěch (všichni 6.B),
Turek Filip, Hurdálek Šimon, Kubasová Leona, Kuťák Tomáš, Hainová Veronika, Winklerová
Nikola, Sixtová Eliška, Holanová Michaela (všichni 7.A),
Buryšek Matěj, Kaplan Filip, Sobolík Pavel, Křížek Martin, Ferenc Patrik, Černý Michal (všichni
8.A),
Hejna David, Macek Dominik, Benko Pavel, Beierová Nikola, Kejzlar Lukáš, Müller Petr, Ott
Vojtěch, Endlich Dominik (všichni 9.A) a Martin Zakouřil
Typem hry je „301 single out“.
Hraje se v osmi skupinách po pěti hráčích (každý s každým).
Z každé skupiny postupují tři nejlepší hráči.
Vítězové skupin postupují mezi šestnáct nejlepších hráčů.
Hráči na druhých a třetích místech si spolu zahrají o postup mezi nejlepších šestnáct.
Hrát se bude o hlavních přestávkách.
Rozpis zápasů, výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Zakouřil)
DO 11. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM FOTBALU SE PŘIHLÁSILO
14 DVOJIC:
Hainová + Winklerová, Holanová + Sixtová, Černý M. + Kaplan, Hájková + Hejna,
Balog + Šivák, Nohejl + Vylíčilová, Lacko A. + Manych, Černý J. + Hofman L., Lacko Z. +
Makulová, Drejsl + Jursík, Hurdálek + Kuťák, Ferenc P. + Hejna V., Müller + Rýdl, Bejr +
Štauda
Hracími dny budou pondělí, středa a pátek. Hráči se sejdou v 9.40 ve školním klubu. Rozpis
zápasů, výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Dytrych)
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Po 10.10.
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St 12.10.
Čt 13.10.
Pá 14.10.

Po 17.10.
Út 18.10.
St 19.10.
Čt 20.10.
Pá 21.10.

Po 24.10.
Út 25.10.
St 26.10.

1. Karlovarský guláš, těstoviny
2. Langoše
1. Rizoto pražského uzenáře
2. Vepřové nudličky v houbové omáčce, špecle
1. Ryba pod peřinkou, brambor
2. Neapolské nudle
1. Domácí sekaná, knedlík, zelí
2. Palačinky
1. Marinovaná drůbeží prsa, brambor
2. Králičí kuskus
1. Italské krůtí medailonky s bulgurovým salátem
2. Těstoviny togliatelle s boloňskou směsí a sýrem
1. Čevabčiči, brambor, obloha
2. Lívance s tvarohovou pěnou
1. Čočka, vejce, okurka
2. Zapečené brambory s žampiony a kuřecím masem
1. Smažený vepřový řízek, těstovinový salát
2. Bramborový závin s uzeným masem, špenát
1. Roštěná na slanině, rýže
2. Moravské koláče
1. Maminčino kuře s těstovinami
2. Vejce, koprová omáčka, knedlík
1. Rybí kroketa se sýrem, brambor
2. Gnocchi po neapolsku s drůbežím masem
1. Fazolový hrnec (vepř. maso, brambory, fazole, pórek..), chléb
2. Hovězí na celeru, brambor
1. Maso tří barev, rýže
2. Žemlovka s jablky
1. Vepřová roláda, bramborový knedlík
2. Sicilské špagety (kuře, kečup, mrkev..)
1. Hovězí guláš, těstoviny
2. Sýrovo-kuřecí placičky, brambor
1. Drůbeží maso s mrkví, rajčátky a medem, bramborová kaše
2. Klopsy ve svíčkové omáčce, knedlík
Podzimní prázdniny

Čt 27.10.

Podzimní prázdniny

Pá 28.10.

Státní svátek

Po 31.10.

1. Šunkové halušky se zelím
2. Sýrový karbanátek, brambor, tatarská omáčka

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na říjen: čtvrtek 29.9., pátek 30.9. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 6 – 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 52 Kč = 936 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Veronika Prouzová ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do říjnového čísla předávejte do 24.10. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Martin Dytrych, Eva Prouzová, Veronika Prouzová, Nikola Winklerová, Martin Zakouřil,
Silvie Žďárská
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

DRACI, VZHŮRU DO OBLAK
07. 10. - 11. ročník Drakiády … více na 2. str.
(sraz ve 14.30 před školou, začátek akce v 15.00 na louce za hvězdárnou)
SOUTĚŽ PRO TY, CO MAJÍ JISTOU RUKU
12. 10. - Soutěž „Jistá ruka“ pro žáky 5. – 9. ročníku … více na 2. str.
13. 10. - Soutěž „Jistá ruka“ pro žáky 3. – 4. ročníku … více na 2. str.
STRAŠIDLÁCKÝ DEN
19. 10. - Tvořivá dílna s žáky 1. stupně a jejich rodiči na téma „Strašidláci z dýní“ … více na 2. str.
(školní jídelna ZŠ Bratří Čapků, 15.30)
PRVNÍ VÍKENDOVKA JE TU
22. 10. - 23. 10. - Florbalová víkendovka pro žáky 5. – 9. ročníku
AKCE SMĚŘUJÍCÍ K 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
31. 10. - Uzávěrka fotografické soutěže „Blahovka Vašima očima“ … více na 11. str.
SPORTOVNÍ AKCE
05. 10. - Okrskové kolo Zátopkovy pětky
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, žáci 1. – 5. ročníku, od 13.00)
06. 10. - Okrskové kolo Zátopkovy desítky (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, od 13.45, žáci 6. – 9. ročníku)
OSTATNÍ AKCE
03. 10. - Zahájení činnosti zájmových kroužků při ZŠ Bratří Čapků
03. 10. - Od tohoto dne probíhají hodiny reedukací s poruchovými žáky
04. 10. - Třídní schůzky ve třídách 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
06. 10. - „Malujeme pohádku“ – program pro 1.A a 1.B v městské knihovně (8.00, 10.00)
07. 10. - Školení zdravotníků (Trutnov, 7.30 – 14.30, vybraní žáci 1. stupně)
07. 10. - Exkurze – měděný důl Bohumír (4.A, 4.B)
07. 10. - 08. 10. - Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016
(Sokolovna Náchod, pátek = 9.00 – 18.00, sobota = 8.00 – 12.00)
11. 10. - Soutěž o nejlepšího anglického čtenáře pro 5. ročník (od 14.00 v učebně 7.A)
18. 10. - Soutěž o nejlepšího anglického čtenáře pro 6. ročník (od 14.00 v učebně 7.A)
21. 10. - Poslední termín pro zaplacení pracovních sešitů
21. 10. - 22. 10. - Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2016
(UFFO Trutnov, pátek = 9.00 – 18.00, sobota = 8.00 – 12.00)
31. 10. - Vychází říjnové číslo školního časopisu
Bez termínu: Návštěva předškoláků z MŠ Veselka v 1. třídách
Exkurze na Černou horu (3.A, 3.B)
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
26. 10. - 27. 10. (středa a čtvrtek; pátek je státním svátkem)
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 04. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – hraje se o hlavních přestávkách
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou pondělí, úterý (čtvrtek), pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
(stránku připravil Martin Dytrych)

