V pondělí 4. září jsme
se stali skutečnými
školáky!

Opět vám budeme přinášet
reportáže z dění v naší
škole.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
1. ČÍSLO
16. ROČNÍKU (2017/2018)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Uskutečnil se další
ročník letního tábora
školní družiny.

Vyhráli jsme okrskové kolo
v malé kopané!
My, žáci 7.A, jsme
byli na kurzu pro
zlepšení vztahů.

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 12. ročník
DRAKIÁDY.
Sejdeme se v pátek 6. 10. 2017 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 18. října 2017 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.

Na pátek a sobotu 20. – 21. 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 10. října,
posledním termínem pro jejich odevzdání je
pondělí 16. října (do 10.00).
Přihlášky se odevzdávají
Mgr. Martinu Dytrychovi, a to včetně poplatku za
jídlo a pití.

Na středu 11. října jsme pro žáky 1. – 5. ročníku
připravili soutěž „Házení míčků na terč“.
Soutěž proběhne ve třídě 2.B
(2. patro budovy 1. stupně).
Začátek pro žáky 2. ročníku v 11.40, pro ostatní žáky
v 12.30.
Pravidla:
Žáci se budou trefovat do otvorů o různých
velikostech.
Trefa do nejmenšího bude za 3 body, trefa do
největšího za 1 bod.
Každý účastník bude mít 6 pokusů,
přičemž si může vybrat, na jaký otvor bude házet.
Na pondělí 16. října jsme pro žáky 6. – 9. ročníku
připravili soutěž „Poznáváme vlajky evropských
států“.
Soutěž proběhne ve třídě 7.A
(1. patro budovy 2. stupně).
Začátek pro žáky 8. – 9. ročníku v 12.30, pro ostatní
žáky v 13.25.
Pravidla:
Pro účastníky je připraveno 21 vlajek.

V říjnu proběhnou Podzimní prázdniny!
Jsou naplánovány na čtvrtek a pátek 26., resp. 27. října.

Základní údaje:

Co je Vám bližší?

Věk: 33

léto nebo zima … ale jen pocitově, pro
mou vášeň, lov, je lepším obdobím zima

Znamení: panna
Záliby: myslivost a ochrana přírody
Oblíbená barva: zelená, růžová a černá
Oblíbené jídlo: jakékoli sladké
Oblíbené zvíře: jednoznačně pes

moře nebo
vykoupat

hory

s příležitostí

se

sukně nebo kalhoty
přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy

Životní vzor: dalajláma
komedie nebo akční film
Jak byste se charakterizovala?
Jsem klidná, ale ne vždy. Jsem milovníkem přírody, ale i lovcem. Jsem milovníkem zvířat, ale i ta mají svá
pravidla a musí poslouchat. Mám ráda řád, přestože bývám občas mírně chaotická. Jsem typická panna 
Proč jste si vybrala dráhu učitelky?
K profesi učitelky mne dovedly až mé vlastní děti, u kterých jsme zjistila, že předávání informací druhým je
činnost, která mne baví a především nabíjí. Vysněné povolání přeci nesmí vybíjet, ale musí nabíjet. 
Učíte především 4.B. Jaká je to třída a jak se Vám s ní pracuje?
Třída 4.B je naprosto skvělá! Je zde široké spektrum povahových rysů. Mám zde děti klidné, ale i živé. Velmi
důležitou vlastností „mých“ dětiček je jejich neskutečná kontaktnost k mé osobě. Na tom můžeme stavět cokoliv
dalšího. Jsou to zlatíčka. 
Chystáte při svých hodinách nějaké novinky nebo netradiční metody?
Snažím se připravovat každou hodinu jinou, aby se děti nenudily. Díky možnostem interaktivní tabule ve vlastní
třídě můžeme neomezeně tvořit nové metody. Mám ráda metodu komunikace a každý by měl mít prostor pro
vyjádření.
(Martin Dytrych)

Základní údaje:
Věk: 26
Znamení: rak
Záliby: florbal, badminton, turistika, zdravý životní styl,
studium, výtvarné tvoření, můj pes Terror
Oblíbená barva: líbí se mi všechny, ale záleží na
náladě, příležitosti či ročním období
Oblíbené jídlo: knedlo vepřo zelo a ze sladkostí
čokoláda s mandlemi
Oblíbené zvíře: mám ráda všechny zvířata už proto, že
jsem vystudovala biologii, z domácích mazlíčků však
dávám přednost psům

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

Jak byste se charakterizovala?
Životní vzor: dalajláma
Těžká otázka, možná byste se měli zeptat jiných.  Jsem však přesvědčena o své spolehlivosti, pečlivosti,
obětavosti a cílevědomosti.
Proč jste si vybrala dráhu učitelky?
Celé studium na střední škole jsem měla zcela jiné představy o svém budoucím uplatnění. Bohužel či bohudík se
tyto představy nevyplnily, ale protože jsem milovala sport a již jako dívka jsem pomáhala s vedením dětí ve
sportovním kroužku, rozhodla jsem se zkusit studium učitelství tělesné výchovy spojené s biologií. Zadařilo se a
teď jsem tu s Vámi .
Učíte především 5.B. Jaká je to třída a jak se Vám s ní pracuje?
Třídu jako celek teprve poznávám, už nyní ale můžu říct, že jde o kolektiv plný jedinečných osobností, kterým je
ale třeba ukázat správný směr. Naše společná práce je teprve na začátku, bude však nutné jak z mé strany, tak ze
strany žáků na spoustě věcí ještě hodně zapracovat, zvlášť co se týče chování žáků a neplnění úkolů.
Učíte ve škole, do které jste sama chodila. Jaké to je, když jsou Vaši bývalí učitelé najednou Vašimi kolegy?
Návrat do školy po 11 letech na mě působil velmi nostalgicky, stejně tak i setkání s učiteli. Ve školních letech
jsem je považovala za nejvyšší autority, jako vzdělané a férové osoby. Nyní jsem se v mžiku stala jejich kolegyní,
což v prvních dnech nebylo vůbec jednoduché, ale díky přátelskému prostředí a nápomocnému přístupu ze mě
obavy rychle spadly. Této pozice si proto velice vážím.
(Martin Dytrych)

Druhý červencový týden, od 10. do 14. července, strávilo téměř třicet táborníků z Blahovky na Hoffmannově
boudě, a to v rámci tradičního tábora školní družiny.
Letos děti čekalo několik novinek – pozměněné prostředí (přišli jsme o prostor před chatou, proto jsme museli
využít prostranství před chatou Smrčina), nové výlety a v neposlední řadě trošku jiné složení pedagogického
dozoru (vedoucí Eva Jansová, dále Martina Šrollová, Radka Štěpánská).

A co děti zažily? Hned v pondělí po obědě jsme
se vydali lanovkou na Černou horu, občerstvili
se na Černé boudě a v tichosti, jelikož se plnila tlapka
mlčení, jsme se pěšky vrátili zpět. Úterní dopoledne
bylo velmi deštivé, a tak jsme ho vyplnili oblíbeným
karnevalem. Odpoledne již následovala procházka
k Pramínku lásky, na lázeňskou kolonádu (nechyběla
teplá lázeňská oplatka) a zpět na „Hoffmannky“. Středa
byla svým programem zcela „nová“. Dopoledne jsme
navštívili „horkou“ prázdninovou novinku – Stezku
v korunách stromů. Ti odvážnější sjeli dokonce dolů
tobogánem. To byl zážitek. Odpoledne jsme navštívili
horskou chatu Vendlovka s malou farmou lam Alpak.
Čtvrtek byl ve znamení sportu. Dopolední program
obstaral „výšlap“ na Zlatou vyhlídku a odpolední pak
návštěva lanového centra spojená s lukostřelbou. Cestu
zpět zpestřila šipkovaná a závěrečné hledání pokladu.
V pátek jsme už jen všechno vyhodnotili a zhodnotili.

A že vám něco chybí? Ne, nebojte. V průběhu celého tábora děti také soutěžily (překážková, lístečkovaná,
číselná…) a plnily tlapičky – mlčení, zručnosti, odvahy a dobrého skutku. Zkrátka, pořád bylo co dělat.
Doufám, že se všichni táborníci vraceli spokojení a na táboře se jim líbilo. Velké poděkování samozřejmě patří
nejen paní Šrollové a Štěpánské, ale především provozovatelům Hoffmannovy boudy za (opět) bezchybný servis.
Děkujeme!
(Eva Jansová)

Sběr se vybírá od 12. 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 2017/2018 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 2017/2018 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)

V pondělí 4. září přivítala naše škola do svých řad nové
prvňáčky. Ve školní jídelně, kde slavnost probíhala,
se jich sešlo čtyřicet sedm.
Děti přišly v doprovodu rodičů a svých nejbližších,
podpořit je přišly i paní učitelky z mateřinek. Děti
ve škole přivítal pan ředitel Martin Zakouřil,
místostarosta města pan Pavel Mach a ředitelka městské
knihovny paní Jana Šimková.
Slavnostní atmosféru navodily holčičky ze 3. třídy,
které přišly pozdravit své mladší kamarády hudebně
recitačním pásmem. Následovalo poděkování učitelkám
z mateřských škol a slavnostní slib prvňáčků. Na závěr
každý obdržel pamětní list a kornout plný sladkostí. Pak
už jsme děti rozdělili do jednotlivých tříd, do kterých
jsme společně, už bez rodičů, odešli. Z předškoláčků
se už konečně stali opravdoví školáci.
Tak ať se vám, prvňáčci, na naší škole daří!
(Jana Hájková)

Na pláži sedí dvě dívky. Zafouká vítr a černovláska praví: „Mám plnou hlavu písku!“ Druhá s hřívou na blond říká:
„To já ho mám jenom ve vlasech...“
Ptá se malá velbloudice maminky: „Proč máme ty dva hrby?“ „Abychom mohli při dlouhé cestě pouští dobře
hospodařit s vodou.“ „A proč máme taková zvláštní víčka na očích?“ „Aby nám chránila oči před pískem a prachem
při pouštní bouři.“ „A proč máme takový široký, divný tvar chodidla?“ „Hlupáčku, aby se nám přece dobře chodilo
v písku!“ „Aha... a k čemu je nám to tady, v zoo...?“
U sousedů zazvoní na zvonek chlapec a říká: „Pane Houžvička, tatínek prosí, že jestli jste už Járovi napsal úkol, tak
abyste mu ho poslal opsat!“
„Proč vždycky stojíš u okna, když zpívám,“ ptá se žena manžela. „Aby si lidi nemysleli, že tě biju...“
Ptá se jeden mol druhého: „Proč pořád chodíš na ten pruhovaný svetr?“ „Ále, doktor mi předepsal pestrou stravu...“

„

Na jakési opuštěné pláží najde muž lampu. Otře ji, vyleze džin a za vysvobození nabízí splnění jakéhokoliv přání.
„Teď se hodně cestuje, přeji si dálnici z Evropy do Ameriky!“ říká nálezce. Džin se přece jen ošívá: „Něco lehčího
by nebylo?“ „Dobrá. Chtěl bych pochopit ženskou logiku!“ Džin chvíli mlčí a pak praví: „A kolikaproudová by ta
dálnice měla být?....“
Neblaze se vymstila mladé pedagožce nová metoda, kterou chtěla motivovat děti, aby na začátku týdne šly rády do
školy. „Každé pondělí vám ráno položím těžkou otázku. Kdo ji správně zodpoví, může celý týden zůstat doma!“
První pondělí zazněla otázka: „Kolik litrů vody je ve světových oceánech?" Nikdo nevěděl. Za týden: „Kolik tun
písku je na Sahaře?“ Žádná odpověď. Třetí pondělí učitelka přišla a vykřikla: „Kdo mi sem dal tu mrtvou myš?“
„Já!“ oznámil známý poškolák. „Na shledanou...“
Na přírodovědné procházce lesem ukazuje učitel u potoka na ohlodané stromy a ptá se: „Víte, děti, kdo to udělal?“
A sborově se ozve: „To my ne, to byli ti z béčka!“
„Pane vrchní, mám v polévce mouchu.“ „Nebojte se, ona toho moc nesní.“
Holčička: „Tatínku, já bych chtěla na Vánoce pejska.“ Tatínek: „Nevymýšlej kraviny. Bude kapr jako vždycky!“
Na malý statek přijde návštěvník: „Dobrý den, chováte prasata?“ „Ano.“ „A čím je krmíte?“ „Čím bychom je
krmili? Dáváme jim všechno možné - zbytky, shnilé ovoce.“ „Tak to bude pokuta 5000 korun.“ „Proč?“ „Protože
jsem ze Spolku na ochranu zvířat.“ Za pár dní se na statku opět objeví nezvaný host: „Chováte tu prasata?“ „Ano,
chováme.“ „A čím je krmíte?“ „No žena jim vaří skvělé plněné zelí, tvarohový závin, děti jim dávají čokoládu.
Nejdřív jedí prasata a my až po nich.“ „Že se nestydíte! To bude pokuta 20000 korun!“ „A proč?“ „Protože jsem z
Unicefu. Nemůžeme se dívat na to, jak někdo takhle může plýtvat jídlem, zatímco na světě umírají děti hlady!“
Sedlák zaplatí. Za pár dní přijde další návštěva: „Dobrý den! Jsme z ministerstva zemědělství, chováte tu prasata?“
„Chováme.“ „A čím je krmíte?“ „Nekrmíme je. Každé ráno jim dáme stovku, ať si koupí, co chtějí.“
(Martin Dytrych)

Znovu jsme vylepšili podmínky v naší škole! Zcela jsme
zkonstruovali školní klub. V něm teď najdete nejen nové
stoly, židle a počítače, ale také třeba horkou novinku – air
hockey.
Zakoupili jsme také další dvě interaktivní tabule (jsou ve
třídách 1.B a 4.B). Interaktivních tabulí tak máme již 9. V
dalších třídách pak ještě máme dataprojektory.
Do některých tříd jsme pořídili nový nábytek a nové je
také osvětlení chodeb budovy 2. stupně.
(Martin Dytrych)

Třídu 1.A navštěvuje
23 žáků.
Z toho je:
11 chlapců a 12 dívek.
Třídní učitelkou je:
Andrea Škodová.

Třídu 1.B navštěvuje
23 žáků.
Z toho je:
10 chlapců a 13 dívek.
Třídní učitelkou je:
Mgr. Jana Hájková.

Z uchazeček na místa redaktorek byly vybrány:
Eliška Grossmannová (7.A),
Veronika Hainová (8.A),
Agáta Hebká (7.A),
Veronika Hlavicová (8.A),
Michaela Horáková (7.A),
Natali Luštincová (6.A)
Eliška Mesnerová (9.A),
Karolína Řeháková (6.A),
Tereza Tláskalová (7.A),
Nikola Winklerová (8.A).
Veronika Žďárská (6.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: ------čtvrtek: od 12.30 do 14.20
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
Je možné je spustit přes youtube.
I letos budeme samozřejmě pokračovat ve spolupráci s Televizí JS. Již osmým rokem si budeme „dodávat“
vlastní redaktorky a také i některé natočené materiály.
Na Účku i na webových stránkách www.televize-js.cz tak budete moci sledovat akce naší školy. Reportáže
a Zprávičky budou mít na starosti Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Veronika Hlavicová,
Michaela Horáková, Natali Luštincová, Eliška Mesnerová a Veronika Žďárská.

Dle nových, aktuálně platných nařízení SZIF, budou pro všechny žáky školy (1.
– 9. roč.) poskytnuty zdarma mléčné výrobky.
V měsících září a říjen – pouze neochucené mléko
V dalších měsících dle informací Laktea budou dodávány – neochucené bílé
jogurty, žervé, plátkové sýry …
Nově je náš výdejní den na mléka : čtvrtek
1. odběr: čtvrtek 21.9. ráno 7.35– 7.50
2. odběr: pondělí (z důvodu čtvrtečního svátku) 2.10. ráno 7.35– 7.50
3. další zatím nebyl firmou Laktea stanoven
Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít žáci základních škol, tzn. žáci 1. –
9. tříd, včetně přípravných ročníků nárok na ovoce a zeleninu ZCELA
ZDARMA. Více na www.ovocedoskol.eu.
Náš výdejní den na ovoce: středa 7.35 – 7.50
(Martina Šrollová)

Od středy 13. září do pátku 15. září 2017 pobývala třída 7.A v Peci pod Sněžkou, kde absolvovala kurz pro zlepšení
vztahů ve třídě. Kurz připravila a vedla školní metodička prevence PaedDr. Věra Nývltová. Současná sedmá třída
vznikla sloučením dvou tříd na začátku školního roku, sedmáci se teprve poznávají a sžívají, proto dostali při
pořádání kurzu přednost před kolektivy, které se příliš nezměnily. Většina žáků se kurzu pro zlepšení vztahů ve třídě
zúčastnila již podruhé, příprava toho letošního byla proto pro paní učitelku Nývltovou ještě náročnější než jindy,
jelikož přichystala řadu nových aktivit a her. Kurz naše škola uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého
kraje
Ve středu ráno ještě před odjezdem plnila třída první stmelující úkol – nasoukat všechny žáky, dvě paní učitelky,
paní psycholožku a hromadu krosen, tašek a batohů do autobusu. S trochou úsilí se vše podařilo, pan řidič mohl
zavřít dveře a vyrazit do Pece pod Sněžkou. Krkonoše nás přivítaly temně šedou oblohou a chladným vlhkem, které
nás provázely celým pobytem. Naštěstí to od stanice nové lanovky k chatě Betyna nebylo daleko a déšť počkal,
dokud všichni nebyli v suchu.

„

Na chatě si děti rozdělily pokoje, vybalily věci, nasvačily se a sešly
se v jídelně, kde už na ně čekala paní psycholožka Lenka
Mikesková s první aktivitou. Děti si ze školy přivezly krásně
vyzdobené papírové kufříky, do kterých lepily lístečky. Ty, na
které napsaly, co si ze své původní třídy chtějí přinést do třídy
nové, měly barvu růžovou, na modré žáci zaznamenali to, co by do
spojené třídy rozhodně přinést nechtěli. Potom sedmáci pracovali
s velkým papírovým kufrem, zavazadlem celé třídy, kam po
společné diskusi opět lepili růžové a modré lístečky, které
tentokrát platily pro celý třídní kolektiv. Na závěr s paní
psycholožkou vše vyhodnotili a pak už dobrovolníci rychle
rozdávali příbory a za chvíli už si všichni pochutnávali na – pro
mnohé překvapivě – lahodné cibulové polévce a výborných
borůvkových knedlících.
Poobědový klid vyplnilo vymýšlení a tvorba log pro jednotlivé
pokoje. Úkolu se nejlépe zhostila děvčata z nejmenšího pokoje,
která ve dvojici zvládla vytvořit nejpovedenější logo „Milovnice
psů“. Některé pokoje však svůj úkol napoprvé nezvládly. Ani první
hra „ostrovy“ neproběhla bez problémů. Úkolem třídy bylo vejít se
na zmenšující se počet ostrovů, což se neobešlo bez křiku, strkání a
protěžování kamarádů. Na jediný společný ostrov se sedmáci
nakonec srovnali až po několika radách paní učitelky Nývltové.

Když na chvíli ustal déšť, rychle jsme vyrazili ven. Jelikož ale nebe zůstávalo temně šedé, zůstali jsme pro jistotu
v blízkosti chaty. První hru, jejímž cílem bylo získání co největšího počtu mimoňů, nám vysvětlila Terezka
Tláskalová, která pomáhala i při organizaci. Děti musely běhat mezi třemi stanovišti a snažily se naklonit štěstěnu na
svou stranu, když házely mincí, krabičkou od zápalek a ze sirek vybíraly tu delší. Paní štěstěna nakonec nejvíce
přála Andrejce Zárubové a Matěji Vosmekovi. Při této hře některým trochu „zalezlo za nehty“, rychle jsme se proto
vydali k Boudě v Obřím dole a paní učitelka Nývltová zatím o kousek dál schovávala barevné lístečky. U boudy
jsme nechtěně vyplašili ovečky a pak už raději rychle pospíchali zpět hledat více či méně viditelně rozmístěné
barevné lístečky. Zelené a červené byly nejlépe vidět, ovšem nejvíce bodů vyneslo nalezení kartiček hnědých a
černých. Protože se opět rozpršelo, vrátili jsme se na chatu, kde děti – tentokráte již mnohem zdařileji – dokončily
loga svých pokojů.
Po večeři přišlo na řadu vyhodnocování venkovních soutěží a log pokojů a především hry. Chata se otřásala křikem
a smíchem zejména při „nervících“. Večer se bohužel udělalo špatně jednomu z chlapců, pro kterého si nakonec
přijela maminka, kurz jsme tedy bohužel nedokončili v plném počtu.
Ve čtvrtek jsme si díky deštivému počasí přispali, vydatně posnídali a pustili se do dalších her. „Komáry“ děti
zvládly bez úhony i v jídelně a podle kreseb spolužáků úspěšně hádaly názvy známých písniček. Zatímco žáci
zdobili velký třídní kufr z minulého dne, paní učitelky bodovaly pořádek na pokojích.
Po opět výborném obědě následovala druhá část písničkového kvízu. Déšť si naštěstí i v tento den potřeboval na
chvilku odpočinout, a tak jsme mohli vyrazit ven. Na přání dětí jsme zopakovali hru o mimoně i hledání lístečků,
„komáři“ se rozbzučeli na větším prostoru, „lišky“ si navzájem kradly barevné ocásky a „kraken“ se snažil zabránit
lovcům pokladů ve sbírání mincí. Než nás déšť zahnal zpět do chaty, dovolil nám trochu žertovného pochodování
v jedné řadě za pokynů paní učitelky Nývltové. Zbytek odpoledne sedmáci strávili hraním „nervíků“, „čokobojem“ i
hrou, při které každý, kdo hodil kostkou šestku, co nejrychleji oblékal bundu a čepici, zatímco spolužáci stále házeli
dál. Soutěž „přísloví“ těsně vyhrál Pavel Fabián, který se nejrychleji a nejpřesněji naučil a paní učitelce přeříkal
dvanáct méně známých přísloví.
Čas před večerkou vyplnila „foukaná“, týmová soutěž s černými a bílými korálky, týmové skládání papírových
lodiček, parníčků a čepic. Na chvíli na Betyně zavládlo ticho, když jednotlivé týmy zdobily své čepice přáními na
dobrou noc, na kterých se musely domluvit beze slov. Překvapivě velký úspěch měl „kufr“ – hádání slov podle
nápovědy. Protože den neprobíhal úplně bez problémů, musely děti některé aktivity oželet a uložit se do postýlek o
něco dříve.
Páteční ráno bylo – jak jinak – opět uplakané. Po snídani sedmáci dlouho balili věci a uklízeli pokoje, takže před
obědem jsme stihli zahrát už jen několik her, zhodnotit pobyt a rozdělit odměny všem účastníkům kurzu. Pomyslné
stupně vítězů obsadily Terezka Tláskalová, Adélka Roženská a Natálka Komárková, pochvaly a ocenění si
vysloužila i řada dalších žáků.
Nacpaní výbornými těstovinami s kuřecím masem jsme se rozloučili s panem správcem Milanem, jenž nás celý kurz
bavil svými žertíky, s paní kuchařkou a panem kuchařem, kteří nám výborně vařili a vysloužili si za své umění velký
aplaus, s tříměsíčním Davídkem, kterého nerozplakal ani křik našich žáků, i s pejskem Lili a vydali se
k přistavenému autobusu. Přestože děti snědly bohaté zásoby z domova, bylo rovnání zavazadel ještě náročnější než
při odjezdu. V Úpici na náměstí si unavené děti vyzvedli rodiče.
Doufáme, že se dětem kurz líbil a že jim pomůže na jejich další
společné cestě. V nově vytvořeném kolektivu stále panuje
nadměrná hlučnost, občas se objevují hádky, neupřímnost a
sobectví, ale žádný začátek není lehký. Věříme, že se děti rychle a
dobře sžijí.
Děkuji paní učitelce Věře Nývltové za příkladnou organizaci
kurzu a milou společnost a paní psycholožce Lence Mikeskové za
úvodní aktivitu.
(Renata Kafková)

Pospojuj čísla od 1 do 20. Vzniklý obrázek vybarvi.

Kudy se dostane mravenečník k termitům?
Pomůžeš mu?

Dne 8. září 2017 se uskutečnil pod záštitou Jestřebích hor a Havlovického svazu malé kopané žákovský turnaj, který
proběhl ve Sportovním areálu v Havlovicích. Naši sportovci a sportovkyně se utkali proti ostatním školám úpického
okrsku, a to celkem ve 4 disciplínách. Hlavní disciplínou byla malá kopaná, v průběhu probíhaly disciplíny trojboje,
které zahrnovaly beach přehazovanou, minigolf a streetball. Soutěžení zahájily naše dívky minigolfem a bylo
se, na co dívat. Po parádním dosažení nejmenšího počtu úderů s přehledem porazily ostatní soupeře a v této
disciplíně zvítězily. Naopak v beach přehazované se dívkám i přes velkou obětavost již dařilo méně a obsadily
příčku poslední. Co se týče streetballu naši chlapci opět ukázali, že se s nimi musí počítat i v této disciplíně.
Po pěkném výkonu, kde 3x vyhráli, 1x remizovali a pouze 1x prohráli, se nakonec vyšvihli až na 2. příčku.
V konečném hodnocení trojboje tak naši žáci a žákyně dohromady obsadili dělenou 2. příčku se ZŠ Rtyně
v Podkrkonoší, zvítězila ZŠ Úpice – Lány.
V rozpisu malé kopané kvůli nahuštěnému programu vznikaly komplikace s přesunem našich žáků mezi tímto
stanovištěm a stanovištěm streetballu. Tuto nesnadnou situaci však chlapci vyřešili po svém, ukázali soupeři své
silné stránky a předvedli pěkný týmový výkon. Díky třem smolným remízám nakonec hráli o 3. příčku, kterou
vysokým výsledkem 4:1 uhájili. O vítězi rozhodly až penalty, kdy ZŠ Rtyně byla úspěšnější před ZŠ Pilníkov.
Naši školu reprezentovali:
Chlapci – Buryšek Matěj, Černý Michal, Fabián Pavel, Hofman Tomáš,
Kaplan Filip, Kuťák Tomáš, Lacko Matyáš, Pecháček Jiří
Dívky – Čapková Anita, Čiháková Veronika, Holanová Michaela, Kubasová
Leona, Matysková Karolína, Mesnerová Eliška
Všem zúčastněným žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy.
(Blanka Hozová)

Žáci čtvrtých tříd navštívili bývalý měděný důl Bohumír v Jívce. Přečtěte si, jak se jim výlet líbil:
Dne 13. září jsme byli na exkurzi v měděném dolu Bohumír v obci Jívka. Nejprve jsme zašli do šaten, kde každý
dostal přilbu s čelovkou. Poté jsme šli k dolu, kde jsme se společně vyfotili. Pan průvodce nám ukázal mapy
chodeb a vyprávěl nám zajímavé informace.
Například, že se tam už 50 let nefárá a těžilo se tam uhlí a ruda (rudnou žílu jsme viděli také). V chodbách jsme
viděli figuríny horníků, různé přístroje a nářadí, které horníci používali. V dole byla zima a vlhko. Také pán říkal,
že důl poskytuje útočiště netopýrům. Vyprávěl, že zde docházelo k neštěstím, kdy byli horníci zavaleni kameny.
Cestou jsme šli po kluzkých prknech a na závěr jsme vystoupali 16 metrů po pěti žebřících. Návštěva dolu se nám
líbila, nebáli jsme se (možná někdo ano) a nikomu se nic nestalo.

Ve středu 20. září 2017 se v Havlovicích uskutečnila v tomto školním roce první soutěž v GRAND PRIX – turnaj
v malé kopané mladších a starších žáků. A začali jsme opravdu skvěle. Vždyť mladší žáci přivezli pohár pro
vítěze a starší žáci po loňském posledním místě vybojovali výborné druhé místo. Mladší žáci třikrát zvítězili a
pouze jednou trochu nešťastně remizovali. Nastříleli celkem 10 gólů, což bylo jednoznačně nejvíce ze všech
zúčastněných týmů. I starší žáci měli na turnajové vítězství, ale v posledním zápase proti Rtyni v Podkrkonoší jim
chybělo trochu toho štěstíčka a prohráli. Ale to je prostě sport. Všichni naši reprezentanti hráli na hranici svých
možností, bojovali a žádný míč pro ně nebyl ztracen. Na jejich hře byla znát touha po vítězství. Za to vše jim patří
velké poděkování. Pokud naši žáci budou s takovým nasazením reprezentovat naší školu i v dalších soutěžích, tak
věřím, že to v letošním školním roce nebude jediný získaný pohár.
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ANGLICKÝ JAZYK (5. ročník) – vedoucí: Bc. Radka Štěpánská
- tento kroužek je určen pro rozšíření a prohloubení učiva angličtiny

- první schůzka: ve čtvrtek 5.10.2017 od 12.40 do 13.25 v učebně s IT na 1. 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: ve čtvrtek 5.10.2017 od 13.00 do 13.45 v 2.B na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (1. – 9. ročník) – vedoucí: Lenka Machová
- tento kroužek je určen všem, kteří si chtějí ve svém volném čase zacvičit
- první schůzka: v pondělí 2.10.2017 od 16.30 do 18.00 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (1. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Martin Just
- tento kroužek je určen všem, kteří si chtějí ve svém volném čase zacvičit
- první schůzka: ve čtvrtek 5.10.2017 od 17.30 do 19.00 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FLORBAL (4. – 5. ročník) – vedoucí: Bc. Blanka Hozová
- tento kroužek je určen všem, kteří mají rádi tento druh sportu
- první schůzka: v pátek 6.10.2017 od 7.00 do 7.45 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FLORBAL (dívky z 6. – 7. ročníku) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych
- tento kroužek je určen všem dívkám, které mají rády tento druh sportu
- první schůzka: v úterý 3.10.2017 od 7.00 do 7.45 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: ve středu 4.10.2017 od 13.00 do 13.45 v 3.A 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 3.10.2017 od 13.00 do 14.30 ve třídě 2.A na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
LOUTKOVÉ DIVADLO (5. – 9. ročník) – vedoucí: Jana Müllerová
- v tomto kroužku se zájemci naučí vodit loutky a poznají zákulisí a fungování loutkového divadla
- první schůzka: v pátek 6.10.2017 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: v pondělí 2.10.2017 od 16.00 do 17.30, sraz před hasičskou zbrojnicí
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 čtvrtek 5.10.2017 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 2.10.2017 od 14.00 do 16.00, 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 4.10.2017 od 14.00 do 15.00 v učebně informatiky ZŠ Bratří Čapků
SBOREČEK (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
- tento kroužek je určen všem malým zpěváčkům
- první schůzka: v pondělí 2.10.2017 od 13.00 do 14.15, ve třídě 2.A ZŠ Bratří Čapků
ve středu 4.10.2017 od 13.00 do 14.00, ve třídě 2.A ZŠ Bratří Čapků
VÝTVARNÝ KROUŽEK (4. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
- tento kroužek je určen malým malířům, kteří se chtějí seznámit i s dalšími výtvarnými technikami
- první schůzka: v pondělí 2.10.2017 od 13.00 do 14.30 v 2.B na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
V POZDĚJŠÍM TERMÍNU BUDE ZAHÁJEN ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (únor 2018)
Dotazy zodpoví: Martina Šrollová, vedoucí Školního klubu, tel.: 499881138, srollova@zsbcupice.cz
(Martina Šrollová)

Jednoho dne jsme byli osloveni panem ředitelem s návrhem na akci
pořádanou Nadací Dřevo pro život - dopolední program s názvem Do
lesa s lesníkem.
Pro paní učitelku 4.B je to snová akce, která jí dovolí mimo půdu školy
dětem ukázat své původní vzdělání, ale také svůj koníček. Pro všechny
ostatní vyučující, kteří program navštívili bylo samozřejmostí opětovné
poukázání na důležitost ochrany přírody a krajiny a na krásu přírody a
povolání, která se v přírodě mohou vyskytovat. Dnešní mládež zná les
často jen z postavených cihliček v elektronické hře Minecraft a jen
málokdo do něj opravdu chodí a ví, jak probíhá celý proces pěstování
lesa a které činnosti pod tento pojem spadají.
Akce byla pořádána ve spolupráci s Českou lesnickou akademií
v Trutnově a probíhala po celou dobu v prostorách lesoparku Trutnov.

Po příjemném uvítání v podobě hry na lesnici jsme se dozvěděli své vedoucí skupiny a mohli se rozejít na jednotlivá
stanoviště, kterých bylo celkově šest.
V průběhu ukázky semenářství a zalesňování se děti dozvěděly vzácné informace o nutnosti zalesnění holiny
v zákonem stanovené lhůtě dvou let, a jak takové zalesnění probíhá. Také se dozvěděly a v praxi viděly sběr šišek
pro potřeby výsevu a to metodou lezení do koruny stromů.
Dalším předmětem výuky byla výchova mladých porostů, vyznačování těžeb v probírkových porostech. Základem
zde bylo poznání základních druhů jehličnatých a listnatých dřevin a poté děti krásně a hravě demonstrovaly
samotnou probírku ve svých vlastních řadách.
Po prozkoumání výchovy mladých porostů jsme se dostali k tématu myslivosti a péče o zvěř a myslivecké tradice,
které byly spojeny se sokolnictvím. Velmi zábavnou a ukázkovou formou byly děti seznámeny s myslivostí, jejím
celonárodním významem, mohly si osahat shozy z jelena, srnčí a dančí zvěře a také mohly okouknout vydělané kůže
z jednotlivých druhů zvěře. Byla jim představena samice poštolky a také káně, byl vábičem váben jelen.
Po myslivosti jsme se společně vrhli na techniku měření stromů, kde nám studenti České lesnické akademie ukázali
veškeré pomůcky nutné pro práci s jednoruční motorovou pilou a děti se naučily pojem protipořezové kalhoty,
antivibrační rukavice, ale i klín, směrové zářezy a další pomůcky, které každý těžař v lese potřebuje.
Na toto téma navazovalo téma těžební činnosti a přibližování dřeva pomocí železného koně a také štěpkování
nevyužitých větví pomocí štěpkovačky. Děti si na vše mohly sáhnout a následně byla práce ukázána i v praxi, což se
dětem samozřejmě líbilo nejvíce.
Posledním bodem byla kreativní dílna, kdy se děti naučily stavět budku pro ptáčky a jednu si také mohly samy
vyrobit a odnést.
Nakonec akce jsme se opět setkali před Českou lesnickou akademií, velmi poděkovali a společně za troubení
trubačů jsme se rozloučili společným pozdravem všech lesníků – Lesu Zdar a děkujeme za krásné dopoledne
v přírodě!
(Michaela Divišová)

PETS - mazlíčci
VOCABULARY- slovíčka
DOG - pes
CAT - kočka
RABBIT - králík
SPIDER - pavouk
FISH - rybka
GOLDFISH - zlatá rybka
BUDGIE - andulka

GUINEA PIG -morče
SNAKE - had
TURTLE - želva
FERRET - fretka
PARROT - papoušek
HAMSTER - křeček
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ČTYŘSMĚRKA
- vyhledej: morče, had, želva, papoušek,
křeček, rybka, pes, kočka, králík, pavouk,
zlatá rybka, andulka
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zbylá písmena tvoří tajenku:
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tajenka: WE LIKE PETS

SPOJOVAČKA - nejlépe barevně ☺
RABBIT
křeček
FERRET
had
GUINEA PIG
pavouk
HAMSTER
fretka
GOLDFISH
želva
SNAKE
morče
TURTLE
králík
SPIDER
zlatá rybka
SOUTĚŽ – SOUTĚŽ – SOUTĚŽ
"O nejlepšího křížovkáře"
6. ročníku
Kdy: úterý 10.10. od 14:00
Kde: učebna VIII.A (II. stupeň)
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stránku připravila Silvie Žďárská

DO 19. ROČNÍKU FLORBALOVÉ LIGY SE PŘIHLÁSILA TATO MUŽSTVA:
DARK PLAYERS
Michal Hájek, Václav Horák, Jakub Kryl, František Kuhn, Ondřej Polc, Ondřej Nyklíček
FC BOHEMIA CHIPS
Jakub Černý, Sebastian Drejsl, Lukáš Hofman, Filip Novotný, Vojtěch Petera, Adam Špringer
FC PÉŤA HUBNE
David Balog, Pavel Fabián, Petr Ferenc, Vojtěch Hejna, Pavel Hron, Tomáš Marek, Vojtěch Šivák, Lukáš Trdlikát
OLD STARS
Anita Čapková, Martin Dytrych, Veronika Hlavicová, Leona Kubasová, Eliška Mesnerová, Nikola Winklerová,
Martin Zakouřil
SMA + HYYY
Matěj Buryšek, Michal Černý, Tomáš Hofman, Filip Kaplan, Martin Křížek, Matyáš Lacko,
Jiří Pecháček, Pavel Sobolík
Hraje se systémem každý s každým jednou.
Poté bude následovat vyřazovací část!
Hracím dnem bude čtvrtek!
Rozpis zápasů, výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Dytrych)
DO 12. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE V ŠIPKÁCH SE PŘIHLÁSILO 28 ŽÁKŮ:
Balog David, Kubasová Sabina, Nohejl Štěpán, Macháček Ondřej, Šivák Vojtěch (všichni 6.A),
Lacko Alexandr, Lacko Zbyšek, Makulová Nikola, Manych Dominik, Marek Tomáš, Zajacová
Marina (všichni 6.B), Fabián Pavel, Hanušová Anita, Hron Pavel (všichni 7.A), Buryšek Matěj,
Hainová Veronika, Holanová Michaela, Hurdálek Šimon, Kuťák Tomáš, Lacko Matyáš, Lacková
Sára, Maršíková Daniela, Sixtová Eliška, Turek Filip (všichni 8.A), Černý Michal, Kaplan Filip,
Sobolík Pavel (všichni 9.A), Martin Zakouřil
Typem hry je „301 single out“.
Rozpis zápasů, výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Zakouřil)
DO 12. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM FOTBALU SE PŘIHLÁSILO
18 DVOJIC:
Hainová + Winklerová, Černý M. + Kaplan, Buryšek + Lacko M., Lacková + Sixtová,
Řeháková + Špringerová, Luštincová + Žďárská, Lacko Zb. + Makulová, Čisárová + Manych,
Ferenc + Hejna, Hron + Trdlikát, Kuťák + Turek, Hlavicová + Kubasová, Balog + Macháček,
Kryl + Marič, Černý J. + Hofman L., Petera + Špringer, Lacko A. + Marek, Dytrych + Zakouřil
Hrát se bude o hlavních přestávkách.
Rozpis zápasů, výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Dytrych)

DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE VE HŘE AIR HOCKEY SE
PŘIHLÁSILO 40 ŽÁKŮ:
Václav Horák, Tereza Jakubčaninová, Jakub Kryl, Adam Marič, Markéta
Sabevová (všichni 5.B), David Balog, Sabina Kubasová, Natali Luštincová,
Ondřej Macháček, Štěpán Nohejl, Vojtěch Petera, Karolína Řeháková, Adam
Špringer, Veronika Žďárská (všichni 6.A), Zbyšek Lacko, Nikola Makulová,
Dominik Manych, Jan Nguyen (všichni 6.B), Pavel Fabián, Petr Ferenc, Pavel
Hron, Vojtěch Hejna (všichni 7.A), Matěj Buryšek, Veronika Hainová, Šimon
Hurdálek, Tomáš Kuťák, Matyáš Lacko, Sára Lacková, Daniela Maršíková,
Eliška Sixtová, Filip Turek, Nikola Winklerová (všichni 8.A), Michal Černý,
Filip Kaplan (oba 9.A), Martin Dytrych a Martin Zakouřil
Hrát se bude o hlavních přestávkách.
Rozpis zápasů, výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
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1. Italský guláš, těstoviny
2. Šišky s mákem
1. Kuřecí kari s bulgurem
2. Vepřové nudličky v houbové omáčce, knedlík
1. Bílá klobása, brambor
2. Halušky s drůbežím masem a se zelím
1. Masová kroketa, bramborový knedlík, špenát
2. Vepřová panenka na zelenině, rýže
1. Cikánská hovězí roláda, brambor
2. Květákové placičky, brambor
1. Kuře po slovácku, rýže
2. Řecké šunkafleky
1. Smažená ryba, brambor
2. Špekové knedlíky, zelí
1. Čočka s vejcem
2. Zapečené brambory s brokolicí a drůbežím masem
1. Čevabčiči, brambor, obloha
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
1. Hamburská kýta, knedlík
2. Boloňské špagety
1. Karlovarský guláš, těstoviny
2. Povidlové taštičky
1. Krůtí rolka s jablky a červeným zelím, chlupatý knedlík
2. Tyrolské brambory
1. Smažený sýr, brambor
2. Pizza
1. Rizoto z vepřového masa
2. Kovbojská pánev, chléb
1. Štěpánská sekaná, brambor
2. Kuřecí řízky s pórkem, těstoviny
1. Drůbeží čína s rýží
2. Buchty
1. Vepřová pečeně, knedlík, zelí
2. Bramborový guláš, pečivo
1. Uzenářský mletý řízek, brambor
2. Kuřecí stehno „montevideo“ (mrkev, pórek, paprika, kečup..), těstoviny
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny

Dobrou chuť!

1. Hovězí plátek na slanině, rýže
2. Meruňkové knedlíky
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Lasagne s mletým masem

Vybírání stravného na říjen: úterý 26.9., středa 27.9. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 6 – 10 let ……............ 20 obědů x 23 Kč = 460 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 20 obědů x 25 Kč = 500 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 20 obědů x 26 Kč = 520 Kč
pro veřejnost …………………….......... 20 obědů x 52 Kč = 1040 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do říjnového čísla předávejte do 23.10. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: dytrych@zsbcupice.cz.
Redakční rada: Martin Dytrych, Eva Prouzová, Veronika Prouzová, Martin Zakouřil, Silvie Žďárská
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
05. 10. - Třídní schůzky 1.A, 1.B (15.30)
05. 10. - Třídní schůzky 3.A, 3.B (16.00)
DRACI, VZHŮRU DO OBLAK
06. 10. - 12. ročník Drakiády … více na 2. str.
(sraz v 14.30 před školou, začátek akce v 15.00 na louce za hvězdárnou)
PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT
10. 10. - Soutěž o nejlepšího křížovkáře 6. ročníku (učebna 8.A, od 14.00)
11. 10. - Soutěž v házení míčků na terč pro žáky 1. – 5. ročníku … více na 2. str.
(třída 2.B; žáci 2. ročníku od 11.40, ostatní od 12.30)
16. 10. - Soutěž v poznávání vlajek evropských států pro žáky 6. – 9. ročníku … více na 2. str.
(třída 7.A; pro žáky 8. – 9. ročníku od 12.30, pro ostatní od 13.25)
DEVÁŤÁCI PŘEMÝŠLÍ NAD VOLBOU STŘEDNÍ ŠKOLY ČI UČILIŠTĚ
13. 10. - Burza škol (UFFO Trutnov)
25. 10. - Beseda žáků se zástupcem Úřadu práce Trutnov (10.00 – 11.35)
STRAŠIDLÁCKÝ DEN
18. 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
20. 10. - 21. 10. - Florbalová víkendovka pro žáky 6. – 9. ročníku
SPORTOVNÍ AKCE
03. 10. - Okrskové kolo Zátopkovy desítky (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, od 13.45, žáci 6. – 9. ročníku)
05. 10. - Okrskové kolo Zátopkovy pětky
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, žáci 1. – 5. ročníku, od 13.00)
OSTATNÍ AKCE
02. 10. - Zahájení činnosti zájmových kroužků při ZŠ Bratří Čapků
02. 10. - Od tohoto dne probíhají hodiny reedukací s poruchovými žáky
05. 10. - Program pro prvňáky v městské knihovně (1.B od 8.00, 1.A od 10.00)
20. 10. - Poslední termín pro zaplacení pracovních sešitů
25. 10. - Jak se peklo probouzí (Jívka, žáci 1. – 2. ročníku)
31. 10. - Vychází říjnové číslo školního časopisu
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
26. 10. - 27. 10.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 05. 10., 12. 10., 19. 10.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

