V pondělí 3. září jsme
se stali skutečnými
školáky!

Opět vám budeme přinášet
reportáže z dění v naší
škole.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
1. ČÍSLO
17. ROČNÍKU (2018/2019)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Uskutečnil se další
ročník letního tábora
školní družiny.

Vyhráli jsme okrskové kolo
v malé kopané!
My, žáci 6.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 13. ročník
DRAKIÁDY.
Sejdeme se v pátek 5. 10. 2018 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 10. října 2018 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 19. – 20. 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 9. října,
posledním termínem pro jejich odevzdání je
pondělí 15. října (do 10.00).
Přihlášky se odevzdávají
Mgr. Martinu Dytrychovi, a to včetně poplatku za
jídlo a pití.

Žáky 1. – 4. ročníku zveme v pondělí 15. října
2018 na soutěž
„V hodu kroužků na cíl (kolíky)“.
Soutěž se uskuteční v 1.B.
Začátek:
11.35 = 1. – 2. ročník
12.30 = 3. – 4. ročník
(žáci 4. ročníku podle toho,
jak jim končí výuka)
Kategorie: podle ročníků.
Pravidla:
každý kolík je ohodnocen body dle vzdálenosti od
házejícího. Celkový výsledek tedy bude součtem
vámi získaných bodů.
Na pondělí 22. října 2018 jsme pro žáky 5. – 9.
ročníku připravili znalostní soutěž
„100 let od vzniku našeho státu“.
Soutěž proběhne ve třídě 9.A
(1. patro budovy 2. stupně).
Začátek pro žáky 5. a 8. – 9. ročníku v 12.30, pro
ostatní žáky v 13.25.
Otázky budou mimo jiné z těchto okruhů:
naše největší osobnosti, sport, kultura, dějepis, …

V říjnu proběhnou Podzimní prázdniny!
Jsou naplánovány na pondělí a úterý 29., resp. 30. října.

Základní údaje:
Věk: 24
Znamení: býk
Záliby: hudba. lyže, brusle, plavání

Co je Vám bližší?
léto nebo zima
moře nebo hory

Oblíbená barva: fialová

sukně nebo kalhoty

Oblíbené jídlo: vše z těstovin
Oblíbené zvíře: pes

přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy

Životní vzor: nemám žádný vzor

komedie nebo akční film

Jak byste se charakterizovala?
Myslím si o sobě, že jsem veselé a přátelské povahy. Nemám ráda nespravedlnost a v případě potřeby ráda
pomohu.
Proč jste si vybrala dráhu učitelky?
Mám ráda práci s dětmi. Těší mě, že jim mohu něco předat a něco je naučit.
Učíte především 3.A. Jaká je to třída a jak se Vám s ní pracuje?
Je to moje první třída. Myslím si, že už jsme se vzájemně poznali. Děti jsou moc šikovné a veselé. Je radost s nimi
pracovat.
Chystáte při svých hodinách nějaké novinky nebo netradiční metody?
Během svého studia jsem nasbírala mnoho her, které bych chtěla postupně začlenit do výuky.
(Martin Dytrych)

Cože? Vždyť je školní rok! Ale ne, to jste špatně pochopili. Na černý kontinent se vypravili s Hanou Hindrákovou,
cestovatelkou a spisovatelkou. Ta za nimi přijela ve středu 19. září a v loutkovém divadle si pro ně připravila pořad
o Keni. A měla rozhodně, o čem povídat, neboť tuto zemi již několikrát navštívila a má v ní spoustu přátel.
Koneckonců o tomto středoafrickém státu napsala i několik poutavých knížek.
A tak měli naši žáci Afriku, jak říkajíc, z první ruky. Dozvěděli se spoustu informací, naučili se pár základních frází
ve svahilštině a také si zasoutěžili o odměny. Doufejme, že tyto znalosti jednou využijí v zeměpisu.
(Martin Dytrych)

Hned 34 malých školáků z 1. stupně strávilo týden od 9. do 13. července na Hoffmannově boudě v Janských
Lázních v rámci tradičního letního tábora školní družiny.
Hned v pondělí odpoledne (po nezbytném seznámení s prostředím a obědě) jsme vyrazili na první výlet – lanovkou
na Černou horu a zpět pěkně po „svých“.

Úterní i středeční počasí nám přálo. V úterý dopoledne
jsme příjemnou procházkou došli k Pramínku lásky, kde
jsme si zasoutěžili. Navštívili jsme také lázeňskou
kolonádu a pochutnali si na teplé oplatce z místní
cukrárny. Odpoledne jsme se vydali na turisty velmi
oblíbenou Stezku v korunách stromů. A že jsme si to
opravdu užili!! Středeční dopoledne obstarala procházka
na Zlatou vyhlídku a návštěva místní rozhledny.
Odpoledne bylo ryze sportovní. Z lanového parku
a lukostřelby byli všichni nadšeni.
Čtvrteční počasí už tolik pěkné nebylo. Po snídani jsme
vyrazili na nedalekou farmu podívat se na lamy. Měli
jsme však smůlu a lamy neviděli, navíc jsme
při zpáteční cestě zmokli. Ale jako správní táborníci
jsme si z toho nic nedělali! Deštivé odpoledne zaplnil
karneval a večer dlouho očekávaná stezka odvahy.

V pátek už jsme jen vyhodnotili soutěže, které táborníci absolvovali během celého týdne, rozdali ceny a diplomy,
sbalili věci a po výborném obědě (stejně jako všechno jídlo) vyrazili domů.
Velmi děkuji všem táborníkům za vzorné chování, personálu Hoffmannovy boudy za vynikající zázemí a paní
Šrollové a Štěpánské za organizační pomoc.
(Eva Jansová)

Sběr se vybírá od 11. 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 2018/2019 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 2018/2019 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)

Vymydlení, nažehlení, svátečně nastrojení, se zbrusu
novými aktovkami na zádech a s očekáváním v očích
dorazili v pondělí 3. září do školní jídelny noví
prvňáčci. Tam je přivítaly nejen paní učitelky, ale také
pan ředitel Martin Zakouřil, úpický místostarosta pan
Pavel Mach a ředitelka městské knihovny paní Jana
Šimková. Všichni prvňáčkům popřáli, aby je škola
bavila a chodili do ní rádi, aby se brzy kamarádili nejen
s písmenky, ale také aby ve škole našli spoustu nových
kamarádů. Nakonec všichni dostali pamětní list
a kornout plný sladkostí a paní učitelky si je odvedly
do tříd. Z předškoláčků se konečně stali praví školáci.
Tak ať se vám, prvňáčci, na naší škole daří!
(Veronika Prouzová)

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co se říká?“ „Nevím!“ „Co říkám tatínkovi,
když přinese výplatu?“ „Neříkej, že to je všechno!"
Facebook je jako lednička. Chodíš tam každých 10 minut, i když víš, že tam nic není.
Psychiatr vyšetřuje pacienta a klade mu různé záludné otázky: „Co by se stalo, kdybych Vám uřízl jedno ucho?“
„Neslyšel bych.“ „A co by se stalo, kdybych Vám uřízl druhé ucho?“ „Neviděl bych.“ „Jak to?“ podiví se psychiatr.
„Spadly by mi brejle.“
Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a nadšeně vypravuje mamince: „Mami, to ti bylo prima, představ
si, jak jsem tak letěl, všichni mi tleskali!“
Mark Zuckerberg byl včera hospitalizován s těžkými pohmožděninami a tříštivou zlomeninou stehenní kosti.
Předběžné zprávy hovoří o tom, že jej Chuck Norris šťouchnul na Facebooku.

„

Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? Čekají, až přijde ještě jedna, protože film je přístupný až od osmnácti.
Sedí indián u vodopádu a kouká na svou ženu, jak pere prádlo. V tom z vodopádu spadne kámen jeho ženě na hlavu
a zabije ji. Indián naštvaně: „To už je třetí pračka, kterou mi zničil vodní kámen.“
Po dobrém obědě si host objednal zmrzlinový pohár jako desert. Po chvíli ale volá číšníka a rozčiluje se: „Můžete
mi vysvětlit, co dělají ty dvě mouchy na mé zmrzlině?“ Číšník přijde blíž, podívá se a odpovídá: „Řekl bych, že
lyžují...“
Muž, který dostal výpověď z práce, si dlouho hledal novou, ale žádnou nenašel. Jednou ho napadlo, že si založí
svoji ordinaci. Před dveře této ordinace dal ceduli, na které stálo: Vyléčím každou nemoc za 500 €, v opačném
případě vám dám 1000 €. Jde kolem doktor a říká si, že to je dobrá příležitost, jak si vydělat 1000 €, a tak tam jde a
říká, že úplně ztratil chuť. Nový doktor se zamyslí a říká: „Sestři, přineste vzorek č.14 a kápněte pánovi kapku na
jazyk.“ Sestra udělá, jak jí doktor řekl a kápne pánovi kapku na jazyk. Ten začne všude kolem sebe plivat a říká:
„Fuj, vždyť to je benzín.“ Doktor říká: „Gratuluji, právě se Vám vrátila chuť, bude to stát 500 €.“ Rozzlobený pán
dá doktorovi 500 € a odejde. Za 3 dny se vrátí a říká, že se mu vymazala paměť. Doktor se zamyslí a potom říká
sestře: „Sestři, přineste vzorek č.14.“ Pán řekne: „Ale vždyť to je benzín.“ Doktor mu odpoví: „Gratuluji, právě se
Vám vrátila paměť, bude to stát 500 €.“ Hodně rozzlobený pán zaplatí a odejde. Za další 3 dny se vrátí a říká: „Pane
doktore, já jsem oslepl.“ Doktor říká: „No tak na tuto nemoc nemám žádný lék, vezměte si 1000 €,“ ale podává mu
jen 500 €. Pán řekne: „Ale vždyť to je jen 500 €.“ „Gratuluji, právě se Vám vrátil zrak, bude to stát 500 €.“
Lezou dva horolezci na skálu a najednou ten víc nahoře povídá: „Ty, Pepo mně se chce na malou.“ „Ne, nechce.“
„Jo chce.“ „Ale nechce!“ „Já už to nevydržím. Co mám dělat?“ „Zkus autosugesci.“ „Co to je?“ „To si říkej: Nechce
se mi, nechce se mi." Tak ten nahoře si říká „Nechce se mi, nechce se mi.“ A ten dole „Neteče to na mě, neteče to na
mě.“
Víte, jak se dá poznat opravdová přírodní blondýnka již ve škole? Když učitelka smaže tabuli, ona vygumuje sešit...
(Martin Dytrych)

Znovu jsme vylepšili podmínky v naší škole! Například
jsme zcela zkonstruovali kmenovou třídu současné 6.B.
Žáci tak mají ve třídě novou podlahovou krytinu, nové
lavice a židle, umyvadlo a obklady kolem něho a
samozřejmě také interaktivní tabuli s dataprojektorem.
Další interaktivní tabule byla pořízena do současné 8.A.
Na 2. stupni je tak toto vybavení již ve všech třídách.
Z prostředků Města Úpice pak byly zakoupeny všechny
interiérové dveře v budově 1. stupně.
(Martin Dytrych)

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

Třídu 1.B navštěvuje
14 žáků.
Z toho je:
7 chlapců a 7 dívek.
Třídní učitelkou je:
Mgr. Veronika Prouzová.

O práci na našich reportážích byl letos nevídaný
zájem. Na konkurz přišlo 26 adeptek na pozici
redaktorky a 6 adeptů na pozici kameramana.
Z uchazeček na místa redaktorek byly vybrány:
Erika Danko (5.A), Adriana Davidová (5.B),
Eliška Grossmannová (8.A), Agáta Hebká (8.A),
Veronika Hlavicová (9.A), Michaela Horáková (8.A),
Natali Luštincová (7.A), Nikola Makulová (7.B),
Karolína Řeháková (7.A), Nela Špringerová (7.A),
Tereza Tláskalová (8.A), Veronika Vavrušová (5.B)
Nikola Winklerová (9.A). Andrea Zárubová (8.A)
a Veronika Žďárská (7.A)
Na pozici kameramana/kameramanky byli vybráni:
Daniel Benko (9.A), Čeněk Grund (6.B),
Tomáš Kuťák (9.A), Natálie Solarzová (5.B).

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
devátým 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.

Dle platných nařízení SZIF, budou pro všechny žáky školy (1. – 9. roč.)
poskytnuty zdarma mléčné výrobky.
V měsících září a říjen se bude jednat pouze o neochucené mléko.
V dalších měsících pak o neochucené bílé jogurty, žervé, plátkové sýry …
Naším výdejním dnem na mléko je čtvrtek (7.35 – 7.50)
Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít žáci základních škol, tzn. žáci 1. –
9. tříd, nárok na ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA.
Naším výdejním dnem na ovoce je pátek (7.35 – 7.50)
(Martina Šrollová)

12. – 14. září si žáci 6. A užívali krásného počasí na adaptačním pobytu
v Peci pod Sněžkou. Cílem třídenního kurzu na chatě Betyna bylo vést
kolektiv k přátelskému chování vůči sobě, k toleranci, vzájemnému
porozumění a zapojení všech žáků do činnosti třídy.
Procházky krkonošskou přírodou byly doplněny pohybovými hrami, hrami
zaměřenými na stmelení kolektivu a dalšími zajímavými aktivitami.
V průběhu kurzu bylo nutné vyřešit některé prohřešky jednotlivců. Třída je
celkově velice živá, aktivně se ráda zapojuje do sportovních činností, ale
dodržování nastavených pravidel však není ještě zcela samozřejmostí a je co
vylepšovat.
Přesto však doufáme, že se žákům preventivní kurz líbil, a že si společný
pobyt na horách užili.
(Věra Nývltová, Jitka Pulkrábková)

„

ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32 Úpice ve spolupráci s CK Kalousek pořádá sportovně rekreační
zájezd do Chorvatska
Termín zájezdu:

16. srpna – 25. srpna 2019

Pobytové místo:

Dalmácie, Živogošče, borovicový kemp DOLE

Typ ubytování:

plně vybavené stany

Stravování:

polopenze (snídaně a večeře v restauraci na pláži 250 m) + obědy formou svačiny či polévky
v místě ubytování

Cena:

7.500 Kč (cena je uvedena včetně pobytové taxy a kompletního cest. pojištění)

Kapacita:

32 žáků

Z přihlášených žáků budou vybráni ti, kteří plní školní povinnosti, nemají kázeňské prohřešky ani závazky vůči
škole. Přednost mají žáci vyšších ročníků a plavci. Vybraní žáci budou koncem října blíže informováni o způsobu
platby.
Během pobytu bude pro děti organizovaný program:
denně koupání, hry a soutěže ve vodě, sportovní aktivity, procházky, výuka angličtiny ……
Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 12. října 2018 Bc. Štěpánské nebo do ředitelny.
více info: https://www.ckkalousek.cz/zajezdy/chorvatsko/kemp-dole-stany-454810/
(Radka Štěpánská)

Pospojuj čísla od 1 do 10 Obrázek si vybarvi.

Spojovačka pro druháky. Co chytil kluk?
Obrázek si vybarvi.

Ve škole jsme ještě ani pořádně neotevřeli učebnice, ale už 10. září jsme
stihli poměřit síly s ostatními školami našeho okrsku na žákovském turnaji
konaném ve Sportovním areálu v Havlovicích.
Turnaj byl již tradičně složen ze samostatného turnaje v malé kopané
a trojboje, který se skládal z minigolfu, beach přehazované a streetballu.
Všichni naši sportovci vyrazili do bojů hned v úvodu dne a první výsledky
na sebe nenechaly dlouho čekat. O pěkné bodíky se postaraly naše
golfistky, které se raketovým tempem prohnaly po 14jamkovém hřišti
a po nízkém počtu šťouchů obsadily druhé místo. I na beach přehazované
se děly věci. Po pěkných pěti hrách naše děvčata nakonec vybojovala třetí
místo. Co se ovšem dělo na streetu, byl zážitek. Naši chlapci s přehledem
převálcovali většinu soupeřů a získali tak jasné prvenství.
Součtem bodů všech tří disciplín jsme obsadili bezvadné druhé místo!
V samostatném turnaji v malé kopané se nám však vůbec nedařilo. I přes
vyvinutou snahu našich kluků jsme bohužel nestačili ani na jednoho ze
soupeřů a obsadili tak poslední příčku.
Školu reprezentovali:
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Michaela Horáková, Michaela Holanová, Leona Kubasová, Matyáš Lacko,
Vojtěch Šivák, Daniel Benko, Tomáš Kuťák, Miroslav Gabčan, Alexandr Lacko, Lukáš Trdlikát, Pavel Hron,
Vojtěch Hejna
Všem zúčastněným patří dík na vzornou reprezentaci školy!
(Blanka Hozová)

Připomeňme, že prověrka na žákovském fotbalovém turnaji, který se konal na začátku září, se našim starším
chlapům vůbec nezdařila. Skončili tehdy na chvostu startovního pole. Ve středu 19. 9. 2018 tak měli příležitost si
napravit svou reputaci na turnaji v malé kopané opět konaném ve Sportovním areálu v Havlovicích. Už od rána
v týmu panovala uvolněná nálada a na chlapcích bylo vidět velké odhodlání bojovat. Odpovídala tomu i velmi
disciplinovaná a sebevědomá hra, kterou kluci po dobu celého turnaje předváděli. Vyhrané souboje, pěkné
přihrávky, svižné tempo i přesné kopačky tak nakonec napomohly 3 výhrám ze 4 možných a kluci tak obsadili
exkluzivní první příčku a získali tak pro naši školu putovní pohár!
Naopak našim mladším žákům chybělo „štěstíčko“. Turnaj zahájili pěknou výhrou. Po zbytek dne se však
střelecky trápili a další 3 zápasy pak smolně prohráli vždy pouze o jeden jediný gól. Po loňském prvenství tak
letos obsadili celkově 4 příčku, ale jejich výkon jako celek nebyl vůbec tak špatný.
Velká pochvala našim fotbalistům za výborné chování a skvělý přístup k reprezentaci školy.
(Blanka Hozová)
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Starší chlapci
Balog David (3), Ferenc Petr
(1), Gabčan Miroslav, Kuťák
Tomáš, Lacko Matyáš (1),
Šivák Vojtěch (2), Trdlikát
Lukáš – G
(v závorce je uveden počet
vstřelených gólů)

0:1
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Mladší chlapci
Černý Jakub, Drejsl Sebastian,
Fabián Dominik (2), Hejna
Vojtěch, Hofman Lukáš, Kryl
Jakub, Novotný Filip, Petera
Vojtěch, Špringer Adam  G
(v závorce je uveden počet
vstřelených gólů)
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IN THE PARK - v parku
VOCABULARY- slovíčka
BENCH – lavička
PLAYGROUND - hřiště
BUSH – keř
SANDBOX - pískoviště
FOUNTAIN – kašna
SLIDE - skluzavka
LAWN – trávník
SWING - houpačka
GRASS – tráva
PICNIC - piknik
FLOWERS – květiny
PATH - chodník
TREE – strom
LITTER BIN – odpadkový koš (LITTER – odpadky)

PUZZLE 2
Doplň anglické názvy těchto věcí: tráva,
lavička, strom, pískoviště, trávník.
Z písmen v šedých polích vylušti
činnost, kterou lidé v parku dělají.
Tip! Do křížovky nejprve doplň nejdelší
slovo

PUZZLE 1
Doplň anglické názvy těchto věcí: hřiště, chodník, keř,
skluzavka, kašna, odpadkový koš.
Z písmen v šedých polích vylušti činnost, kterou lidé v parku dělají
Tip! Do křížovky nejprve doplň nejdelší slovo
__ __ __ __ __
5
6

Řešení: 1) carpet =
koberec
2) windows = okna
3) candle = svíčka
4

1

2
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__ __ V __
1
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SOUTĚŽNÍ LÍSTEK
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__ __ __
5

6

7

Jméno:...........................
Třída: ................

Správná odpověď:
PUZZLE 1: __ __ __ __
__ __ __
PUZZLE 2: __ __ __ __ __
ČTYŘSMĚRKA: __ __ __ __
Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá
12. 10.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.

ČTYŘSMĚRKA
Doplň anglické názvy těchto věcí:
3x chodník, 2x strom, trávník, tráva.
Čtením zbylých písmen vyluštíš tajenku.
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P R Quiz
T S
1. místo
Hofman
T L E Tomáš
A A
2. - 3. místo
Filip Kaplan
H A E Martin
P Staník
R
L A W
N ☺
G
Všem účastníkům
gratuluji
E

E R T
__ __ __ __

Y

Good Luck 
stránku připravila Silvie Žďárská

Určeno:
žákům 7. – 9. ročníku (v případě menšího zájmu by byl počet doplněn o žáky z 6. ročníku)
Termín:
od neděle 13. ledna do pátku 18. ledna 2019 (5 nocí)
Ubytování: rekreační chalupa „U Supa“ v Deštném v Orlických horách
Cena:
3.000 Kč (v ceně je doprava tam a zpět, ubytování, plná penze; v ceně není zahrnutý skipas pro
sjezdaře)
Lyžařská výzbroj: snowboard, běžecké lyže, sjezdové lyže
Zálohu ve výši 1.000 Kč zaplaťte do 31. října 2018 (doplatek do 21. prosince. 2018) na účet školy
510230594/0600; VS: 8; do poznámky uveďte jméno žáka.

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (2. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
- tento kroužek je určen pro všechny zájemce o základy angličtiny
- první schůzka: v pondělí 1.10.2018 od 11.45 do 12.30 v 1.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 1.10.2018 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 4.10.2018 od 17.30 do 19.00 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FLORBAL (4. – 6. ročník) – vedoucí: Mgr.. Blanka Hozová
- tento kroužek je určen všem, kteří mají rádi tento druh sportu
- první schůzka: ve středu 3.10.2018 od 7.00 do 7.45 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FLORBAL (dívky z 6. – 9. ročníku) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych
- tento kroužek je určen všem dívkám, které mají rády tento druh sportu
- první schůzka: v úterý 2.10.2018 od 7.00 do 7.45 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY (4. - 5. ročník) – vedoucí: Ing. Michaela Divišová
- tento kroužek je určen všem, kteří si osvojit základy tohoto světového jazyka
- první schůzka: ve čtvrtek 4.10.2018 od 7.00 do 7.45 v 5.B na 2. stupni 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 3.10.2018 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 2.10.2018 od 13.00 do 14.30 ve třídě 1.A na 1. stupni 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: ve čtvrtek 4.10.2018 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: v úterý 2.10.2018 od 7.00 do 7.45 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 1.10.2018 od 13.00 do 14.00, ve třídě 1.A ZŠ Bratří Čapků
ve středu 3.10.2018 od 13.00 do 14.00, ve třídě 1.A ZŠ Bratří Čapků
STOLNÍ TENIS (4. – 6. ročník) – vedoucí: Mgr. Blanka Hozová
- tento kroužek je určen všem, kteří mají rádi tento druh sportu
- první schůzka: v pátek 5.10.2018 od 7.00 do 7.45, v herně stolního tenisu v tělocvičně
ZŠ Bratří Čapků Úpice
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 1.10.2018 od 13.00 do 14.30 v 1.B na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
V POZDĚJŠÍM TERMÍNU BUDE ZAHÁJEN ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (únor 2019)
Dotazy zodpoví: Martina Šrollová, vedoucí Školního klubu, tel.: 499881138, srollova@zsbcupice.cz
(Martina Šrollová)

DO 20. ROČNÍKU FLORBALOVÉ LIGY SE PŘIHLÁSILA TATO MUŽSTVA:
DZARDA
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Veronika Hlavicová, Michaela Horáková,
Leona Kubasová, Natali Luštincová, Nikola Winklerová
EDA
Vojtěch Banýr, Daniel Benko, Miroslav Gabčan, Vojtěch Hejna, Tomáš Kuťák, Matyáš Lacko, Lukáš Trdlikát
FC SPARTA ORLI
Antonín Bárta, Ondřej Křížek, Ondřej Lokvenc, Vojtěch Synáč, Maxmilián Šeda, Samuel Vít
NIGDO
Jakub Černý, Sebastian Drejsl, Petr Ferenc, Lukáš Hofman, Tomáš Marek, Vojtěch Petera, Adam Špringer
OLD STARS
Martin Dytrych, Natálie Ludvíková, Barbora Peterová, Karolína Řeháková, Nela Špringerová,
Marina Zajacová, Martin Zakouřil, Veronika Žďárská
STEAK HOUSE
Čeněk Grund, Michal Hájek, Blanka Hozová, Jakub Kryl, Ondřej Nyklíček, Petr Seidl, Ivona Szelke
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 13. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE V ŠIPKÁCH SE PŘIHLÁSILO 28 ŽÁKŮ:
Alexandr Lacko, Dominik Fabián, Dominika Meierová, Radka Lehečková, Tereza Hejcmanová,
Martina Dvořáková (všichni 6.A), Ondřej Nyklíček, Čeněk Grund, Richard Kárász, Ivona Szelke,
Jiřina Hrůzová, Aliya Mirzojeva (všichni 6.B), Vojtěch Šivák, Vilém Doležal, David Balog,
Sabina Kubasová, Štěpán Nohejl (všichni 7.A), Nikola Makulová, Zbyšek Lacko, Tomáš Marek,
Marina Zajacová, Petr Ferenc, Dominik Manych (všichni 7.B), Anita Hanušová, Pavel Hron,
Kamila Oborníková, Vojtěch Banýr (8.A), Šimon Hurdálek, Tomáš Kuťák, Filip Turek, Matyáš
Lacko (všichni 9.A) a Martin Zakouřil.
Typem hry je „301 single out“. Hraje se od 1. října.
Výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Zakouřil)
DO 13. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM FOTBALU SE PŘIHLÁSILO
19 DVOJIC:
Hainová + Winklerová, Gabčan + Lacko M., Hlavicová + Kubasová, Černý + Hofman,
Petera + Špringer, Lacko Z. + Nguyen, Hozová + Szelke, Grossmannová + Žďárská,
Hebká + Luštincová, Řeháková + Špringerová, Fabián D. + Lacko A.,
Hejcmanová V. + Kuchariková, Ferenc + Manych D., Dufka + Manych M., Procházková + Škoda,
Davidová + Ludvíková, Solarzová + Vavrušová, Dušková + Wernerová, Dytrych + Zakouřil
Hrát se bude o hlavních přestávkách.
Výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Dytrych)
DO 2. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE VE HŘE AIR HOCKEY SE
PŘIHLÁSILO 42 ŽÁKŮ:
Adriana Davidová, Jiří Dufka, Jakub Káža, Matěj Klíma, Michaela Ludvíková,
Matěj Manych, Jana Nývltová, Tereza Procházková, Natálie Solarzová,
Veronika Vavrušová, Tereza Wernerová (všichni 5.B), Veronika Hejcmanová,
Daniela Kuchariková, Radka Lehečková, Dominika Meierová, Vanesa
Rybárová, (všichni 6.A), Čeněk Grund, Michal Hájek (oba 6.B), Natali
Luštincová, Vojtěch Petera, Karolína Řeháková, Veronika Žďárská (všichni
7.A), Petr Ferenc, Zbyšek Lacko, Dominik Manych, Jan Nguyen, Marina
Zajacová (všichni 7.B), Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Vojtěch Hejna,
Pavel Hron, Kamila Oborníková (všichni 8.A), Veronika Hainová, Veronika
Hlavicová, Šimon Hurdálek, Leona Kubasová, Matyáš Lacko, Filip Turek,
Nikola Winklerová (všichni 9.A), Martin Dytrych a Martin Zakouřil
Hrát se bude o hlavních přestávkách.
Výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
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1. Segedínský guláš, knedlík
2. Nudle s mákem
1. Hovězí v mrkvi, brambor
2. Husitská směs, rýže
1. Smažená ryba, bramborový salát s cizrnou
2. Zapečené těstoviny s brokolicí a žampiony
1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
2. Langoše
1. Krůtí maso na divoko, rýže
2. Cmunda
1. Rizoto pražského uzenáře
2. Hovězí maso, okurková omáčka, knedlík
1. Zeleninový řízeček se sýrem, brambor
2. Čínské nudle Singapur s drůbežím masem
1. Karbanátky ve smetanové omáčce, těstoviny
2. Povidlové taštičky s oříškovou posypkou
1. Kuře pečené, brambor
2. Gnocchi zapečené v sýrové omáčce s mozzarellou
1. Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
2. Boloňská směs s rýží
1. Řeznický tokáň, halušky
2. Rýžový nákyp s broskvemi
1. Zapečené valašské brambory (uzené maso, sýr, pohanka...)
2. Azu po Tatarsku, těstoviny
1. Kuřecí maso s brokolicí v rýži
2. Salát s tuňákem, bylinkami a kukuřičkou, pečivo
1. Masová kroketa, bramborový knedlík, špenát
2. Milánské špagety
1. Ražniči na plechu, brambor
2. Meruňkové knedlíky
1. Kuře po Slovácku, těstoviny
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
1. Ryba pod peřinkou, brambor
2. Krůtí prsa na kari s bulgurem
1. Karlovarský guláš, knedlík
2. Těstoviny zapečené s mletým masem a sýrem
1. Český řízek, brambor, červené zelí
2. Pizza
1. Hovězí plátek na leču, rýže
2. Bramborový guláš, chléb

Dobrou chuť!

1. Uzené maso, hrachová kaše, okurka
2. Kuřecí kuskus

Vybírání stravného na říjen: středa 26.9., čtvrtek 27.9. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 6 – 10 let ……............ 21 obědů x 23 Kč = 483 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21obědů x 25 Kč = 525 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21obědů x 52 Kč = 1092 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 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
04. 10. - Třídní schůzky 1.A, 1.B, 3.A, 3.B
DRACI, VZHŮRU DO OBLAK
05. 10. - 13. ročník Drakiády … více na 2. str.
(sraz v 14.30 před školou, začátek akce v 15.00 na louce za hvězdárnou)
STRAŠIDLÁCKÝ DEN
10. 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)
PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT
15. 10. - Znalostní soutěž pro žáky 5. – 9. ročníku „100 let od vzniku našeho státu“ … více na 2. str.
22. 10. - Soutěž pro žáky 1. – 4. ročníku „Hod kroužků na cíl“ … více na 2. str.
DEVÁŤÁCI PŘEMÝŠLÍ NAD VOLBOU STŘEDNÍ ŠKOLY ČI UČILIŠTĚ
12. 10. - Prezentace středních škol a zaměstnavatelů (UFFO Trutnov)
ČUM LIGA STARTUJE
13. 10. - 1. turnaj ČUM LIGY ve florbalu – mužstva z Červeného Kostelce, Úpice a Markoušovic
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 9.00 do 12.00, žáci 4. – 7. ročníku)
PRVNÍ VÍKENDOVKY JSOU TU
05. 10. - Víkendovka 5.B
19. 10. - 20. 10. - Florbalová víkendovka pro žáky 6. – 9. ročníku … více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
02. 10. - Okrskové kolo Zátopkovy desítky (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, od 13.45, žáci 6. – 9. ročníku)
03. 10. - Okrskové kolo Zátopkovy pětky
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, žáci 1. – 5. ročníku, od 13.00)
OSTATNÍ AKCE
01. 10. - Zahájení činnosti zájmových kroužků při ZŠ Bratří Čapků
01. 10. - Od tohoto dne probíhají hodiny reedukací s poruchovými žáky
04. 10. - Program v knihovně „Malujeme pohádku“ (1.A od 8.00, 1.B od 10.00)
11. 10. - Ekologická exkurze 6.A,B (Ekologické centrum Horní Maršov; téma: les)
19. 10. - Poslední termín pro zaplacení pracovních sešitů
31. 10. - Vychází říjnové číslo školního časopisu
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29. 10. - 30. 10.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 04. 10., 11. 10., 18. 10.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

