Ve školní jídelně
proběhla Vánoční
tvořivá dílna.

Měli jsme
Vánoční víkendovku.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
4. ČÍSLO
17. ROČNÍKU (2018/2019)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
V sobotu 1. prosince se
konal 12. ročník
karnevalu „S čerty
nejsou žerty“.

Se sborečkem jsme měli
několik vystoupení.
Ve středu 5. prosince
byl na naší škole
Andělský den.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
Od pondělí 14. ledna do pátku 18. ledna
se uskuteční LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
pro žáky 7. – 9. ročníku.
Místo konání:
Chata U Supa Deštné v Orlických horách.
Jako instruktoři budou na kurzu:
Mgr. Blanka Hozová, Mgr. Eva Mertlíková
a Mgr. Martin Zakouřil.

V úterý 29. ledna 2019
vystoupí v naší malé tělocvičně
SHŠ Renegáti s programem
„Řím – legionáři, gladiátoři, Caesarové“.
Program je určen pro žáky 4. – 7. ročníku.
Vstupné: 40 Kč

E-mail:
blahovkaupice@volny.cz
zakouril@zsbcupice.cz
Webové stránky školy:
zsbcupice.cz

Na čtvrtek a pátek (3. a 4. ledna 2019) je
vyhlášeno ředitelské volno.
Žáci půjdou do školy v pondělí 7. ledna 2019.
V lednu nás čekají hned dva kurzy
LYŽAŘSKÉ AKADEMIE
pro žáky 1. – 5. ročníku.
První se uskuteční v období od 14. do 18. ledna.
Doprovod žáků bude zajišťovat Mgr. Jana Hájková.
Druhý kurz má termín od 21. do 25. ledna.
Doprovod žáků bude zajišťovat Mgr. Jana Hájková.

V pátek 25. ledna 2019 od 7.55 do 9.35
pro vás chystáme
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DO VÝUKY
VE TŘÍDÁCH 1. – 4. ROČNÍKU.
Nakoukněte do tříd a sledujte své ratolesti při práci!
Vyuč. hodiny začínají v 7.55 a 8.50
Prosíme zájemce, přijďte včas!

Pokud jste si v neděli 2. prosince koupili na akci „Vánoční
strom“ zdobené perníčky, vězte, že mají svůj původ na naší
škole. Učitelky především z 1. stupně, vychovatelky a
asistentky jich pro Český červený kříž vlastnoručně vyrobily
přes 500! Ještě jednou jim všem ze srdce děkujeme.
(Martin Dytrych)

Nastal adventní čas a s ním souvisí
tradiční rozsvěcení Vánočního stromu
na úpickém náměstí, kterého se naši
zpěváčci pravidelně účastní. Tentokrát
nám nepřálo počasí, ale i přesto jsme
statečně vydrželi, abychom důstojně
tuto akci zakončili. Zazpívali jsme tři
vánoční písničky, které se nám i po tak
dlouhém a nepříjemném čekání moc
podařily.
Ráda
bych
všem
zúčastněným poděkovala za krásný
pěvecký výkon, udělali jste mi opět
velikánskou radost.
(Radka Řeháková)

V předvánočním čase využily některé naše třídy nabídky Městského muzea a galerie J.W.Mezerové a navštívily
„Vánoční Dřevěnku“. Fotografie jsou z prohlídky, kterou absolvovali žáci 4.A.

Dne 11. prosince proběhlo školní kolo 16. ročníku Astronomické olympiády. Dvacet žáků druhého stupně soutěžilo
ve dvou kategoriích. Z nižší kategorie (6.-7.roč.) do krajského kola postupuje 9 žáků. Z vyšší kategorie (8.-9.roč.)
postupuje pouze jedna žákyně. Všem soutěžícím děkuji za účast a snahu. Těm, kteří postoupili, blahopřeji a přeji
hodně úspěchů v dalším kole.
(Věra Nývltová)

Kategorie E-F:
1.
Adéla Roženská (8.A)
2.
Tomáš Kuťák (9.A)
3. – 4. Daniel Benko (9.A)
Nikola Winklerová (9.A)
5.
Michaela Horáková (8.A)
6. – 7. Andrea Zárubová (8.A)
Klára Zárubová (8.A)
8.
Eliška Grossmannová (8.A)
9.
Dominik Grund (8.A)

27 b.
19 b.
18 b.
18 b.
17 b.
15 b.
15 b.
8 b.
5 b.

Kategorie G-H:
1.
Natálie Frydrychová (6.B)
2.
Čeněk Grund (6.B)
3. – 4. Kristýna Kábrtová (6.A)
Zbyšek Lacko (7.B)
5.
Jiřina Hrůzová (6.B)
6.
Adéla Baudischová (6.B)
7.
Vojtěch Petera (7.A)
8.
Nikola Makulová (7.B)
9.
Barbora Peterová (7.A)
10.
Daniela Kuchariková (6.A)
11.
Veronika Hejcmanová (6.A)

41 b.
32 b.
31 b.
31 b.
29 b.
28 b.
27 b.
26 b.
25 b.
18 b.
13 b.

Ve středu 5. prosince obcházel třídy našeho prvního
stupně Mikuláš. Samozřejmě nebyl sám, doprovázeli
ho čerti a andělé. V žádné třídě se nezapomněl zeptat,
jak se děti chovají a jak si plní své povinnosti.
„Zlobivce“, napsané na čertovské listině, pak předal
čertům. Vykoupit se z jejich moci, znamenalo
přeskočit metlu, přednést básničku či zazpívat
písničku. Nakonec to dopadlo tak, že si čerti do pekla
nikoho neodnesli. Někteří však měli namále.
Potom už přišli na řadu andílci, kteří rozdali dětem
drobné dárečky. Některé třídy se s Mikulášem a jeho
doprovodem rozloučili společnou písničkou.
Milé děti, návštěva z dnešního dne vás bude sledovat
po celý rok! Tak, ať splníte své sliby!
(Martin Dytrych)
P.S.: Velké poděkování všem žákům 9.A, kteří měli
dnešní akci na starosti.

Jelikož minulý rok třída 6. B o svou víkendovku bohužel přišla, nešlo to jinak, letos jsme víkendovku prostě
museli uspořádat a jelikož máme pár dní do Vánoc, jaký jiný název než „Vánoční“.
Hned v úvodu jsme si zazpívali tématicky píseň Vánoční od nejmenovaných „jůtůberů“. Hned na to jsme si
zkusili taneční hru „Just dance“, při které jsme pořádně zapařili na nejznámější písně z celého světa. Mezitím nám
vyhládlo, tak jsme si telefonicky objednali pizzu. Místní pizzař se asi musel pěkně zapotit, ono udělat 12
speciálních pizz nebylo asi jen tak. Po návratu jsme si všichni vychutnávali naše pizzošky společně s Kevinem
McCallistrem. Je neuvěřitelné, že takhle malí lidé dokázali sníst takhle velkou pizzu, pro některé z nich jsme ještě
vyráběli několik pytlíků popcornu.

Po půl osmé jsme změnili stanoviště a přesunuli se na počítače a stolní fotbálek. Mezitím stíhali někteří žáci i hrát
na schovku s baterkami a děsně u toho křičet! Po deváté hodině jsme konečně vběhli do tělocvičny. Zahráli jsme
mix různých her přes pamatováka, florbal, basket, až po cvičení na kruzích. V tělocvičně jsme vydrželi v kuse
neuvěřitelné tři a půl hodiny. Po této sportovní náloži si paní učitelka myslela, že už všichni účastníci půjdou zcela
zničeni spát. Opak byl však pravdou. Většina se dál věnovala buď schovce, školnímu klubu, jen tak si povídala
nebo se dívala na druhý díl Sám doma. Stihli jsme i prasknout balónek z adventního kalendáře, ve kterém máme
připravené úkoly na celý prosinec.
Všichni jsme usnuli až v ranních hodinách, odpovídalo tomu ranní vstávání. Ráno jsme společně posnídali v naší
třídě za doprovodu vánočních koled. Ještě jednou jsme se vydali do tělocvičny a školního klubu, sil už ale moc
nezbývalo. Některé připravené aktivity jsme ještě ani nestihli. Společně jsme tedy poklidili, na závěr pořídili
památeční fotku a hurá domů – spáát!
(Blanka Hozová)

Žena přinese domů kocoura, muž se s ní pohádá, že to zvíře půjde z domu, že nepatří do bytu. Vezme ho, zanese o
tři bloky dál a pustí ho do parku. Když se vrátí domů, zjistí, že kocour už sedí přede dveřmi. Naštvaný ho naloží do
auta, zaveze za město a vypustí v lese. Po cestě zpátky se staví ještě na benzínce, a když přijede domů, kocour opět
sedí přede dveřmi. Chlap je z něho už na prášky, opět ho naloží do auta a odveze ho do 20 kilometrů vzdálených
bažin. Asi za 3 hodiny volá ženě: „Kocour už je doma?“ „Jo, před chvílí přišel.“ „Dej mi ho sakra k telefonu, já jsem
zabloudil.“
Chuck Norris se umí posadit do čela kulatého stolu.
Sedí americký a ruský generál a licitují, kdo je lepší. Debata nabírá na obrátkách a Rus triumfálně prohlašuje: „Náš
voják má ve stravě zajištěno 3 000 kalorií denně!“ Američan na to klidně: „Hm, náš 4 500 kalorií denně.“ Chvíli je
ticho, Rus přemýšlí, počítá na prstech a nakonec vyhrkne: „Kecáš, dva pytle brambor denně nikdo nesní.“
Matka telefonuje učitelce: „Prosím vás, nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve kterých láhev piva stojí korunu
osmdesát. Manžel z toho pak nemůže celou noc spát!“

Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho pošle domů, aby to děti nedostaly. Za
týden ho potká a ptá se: „Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře?“ „Jó, to já nevím, paní učitelko. To víte, než sem dojde
z Austrálie další dopis, tak to chvíli potrvá.“
Baví se dva kapři a ten jeden se ptá: „Věříš na život po Vánocích?“
Náčelník městských policajtů koupil nový trezor. Svolal své podřízené a říká: „Toto je nejbezpečnější trezor u nás v
republice. Má osmimístný kód.“ „Jsou to sice samé čtyřky, ale neřeknu vám, v jakém pořadí!“
Vyloví rybář zlatou rybku a rybka říká: „Pusť mě, splním ti tři přání.“ A rybář na to: „To máš smůlu, já jsem
kouzelný dědeček.“
Přijdou rodiče pro dítě do školky. Je pěkný slunečný den, děti sedí na pískovišti, každé má v ruce mobilní telefon a
učitelka spí na lavičce opodál. „Prosím Vás, paní učitelko, to se nebojíte, že se Vám nějaké dítě ztratí?“ „Kdepak,
kam by chodili, vždyť wifi signál je jen u pískoviště...“
Doktor: „Váš rentgenový snímek páteře ukázal, že máte zlomený jeden obratel. Ale žádný strach. Už jsme to
opravili ve Photoshopu!“
Není dobré učit se od mládí jen jednomu plaveckému stylu. Například jeden můj známý spadl do studny, uměl
plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny.
Chuck Norris umí vykopat díru ve vodě.
„No tak dědo, jak dopadlo rande?“ ptá se vnučka svého dědy. Děda: „Aaaale, já jsem se usmál, ona usmála... no a

potom jsme asi 2 hodiny hledali zuby v trávě...“
Ajťák ukládá ke spánku své dítě a přemýšlí: „Mám ho jen uložit, nebo uložit jako...?“
(Martin Dytrych)

V posledním prosincovém školním týdnu proběhly ve 2. a 3. ročníku tradiční projekty. Druháci se zabývali rodinou
a na projekt měli mimo jiné připravené pracovní materiály a pozvanou maminku se čtyřměsíčním miminkem.

Třeťáci se zabývali vánočními zvyky a tradicemi. A nesměly samozřejmě chybět ani vánoční koledy v provedení
paní učitelky a žáků.

V období od 3. prosince do 7. prosince 2018 se uskutečnila soutěž ve sběru tetrapakových obalů. Sběru se zúčastnilo
17 žáků z 1. a 2. stupně a celkem přinesli 5 851 obalů. Konečné výsledky jsou uvedeny v tabulce. Děkuji všem,
kteří se soutěže zúčastnili.
(Jaromír Beránek)
Veronika Hlavicová (9.A) 1 230 ks
Diana Kuťáková (5.A)
835 ks
Adéla Benková (1.A)
550 ks
Veronika Nyklíčková (7.A)
530 ks
Jakub Synáč (1.A)
497 ks
Vojtěch Synáč (5.A)
496 ks
Vojtěch Kubík (2.B)
350 ks
Adriana Součková (3.B)
350 ks
9.
Petr Vít (2.A)
313 ks
10.
Aneta Maričová (2.B)
220 ks
11.
Natálie Kadaníková (2.A)
110 ks
12. – 13. Alfred Pola (2.B)
87 ks
Andrea Viková (2.B)
87 ks
14.
Petr Hruška (8.A)
80 ks
15.
Adam Havel (5.A)
67 ks
16.
Sofie Jirásková (1.B)
27 ks
17.
Daniela Lelková (3.A)
22 ks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. – 8.

V pondělí 10. prosince 2018 si žáci deváté třídy připomněli události spojené se vznikem Československé republiky,
když v místním muzeu navštívili výstavu Československo! Cesta k samostatnosti 1914 – 1918.
V přízemí deváťáci s úsměvem okukovali krásné vojenské prapory a pohlednice z prvních měsíců války, v prvním
patře však tváře našich nejstarších žáků postupně zvážněly.
S paní průvodkyní si mladí návštěvníci připomněli vznik legií, prohlíželi si tabla a seznamy legionářů z Úpice a
okolí, hledali jména svých příbuzných a sousedů, až postupně došli k replice šibenice z italské fronty, na které jako
zrádci Rakousko-Uherska někteří Čechoslováci skončili. Působivost smutného exponátu ještě umocnila četba
vzpomínek svědků poprav a především dobové fotografie. Příjemně nikomu nebylo ani při procházení
improvizovaného zákopu, nad kterým se (naštěstí pouze) vznášely kuličky ze šrapnelů. V expozici zbraní mnohé
překvapil např. palcát určený pro boj zblízka právě v zákopech.
Exponáty spojené s působením legionářů v Rusku nezapůsobily o nic optimističtěji – ilustrují tvrdé boje, kruté
mrazy, dlouhé cestování, bydlení v legionářských vlacích, náročné soužití mnoha mužů na malém prostoru.
Paní průvodkyně žákům přiblížila i nelehký život civilistů, když jim vysvětlila potíže se zásobováním, fungování
lístkového systému i působení keťasů, vyprávěla jim i o sbírkách kovů, s nimi spojený smutný osud zvonů
shozených z věže úpického kostela i tragické následky epidemie španělské chřipky.
Závěr výstavy, věnovaný vyhlášení Republiky československé, si tak žáci prohlíželi v kontextu důsledků bojů
předchozích čtyř let a dlouhodobého úsilí i značných obětí našich předků. Snad jim to pomohlo pochopit, že žít
v samostatné a svobodné zemi není samozřejmé.
Děkuji paní Evě Šlegrové, která nás výstavou provedla, paní ředitelce Nešněrové za doplňující informace, paní
učitelce Žďárské za pomoc s organizací akce a v neposlední řadě všem deváťákům, kteří se v muzeu ukázali v tom
nejlepším světle.
(Renata Kafková)

Školní družina si vykouzlila vánoční atmosféru
pečením perníčků, zdobením truhlíků, strojením
stromečku a posloucháním vánočních koled.
Děti si uhnětly těsto na perníčky, vyválely, vykrájely,
upekly, ozdobily a pověsily na stromeček. Zapojily
se i do projektu Ježíškova vnoučata, který pořádá
Český rozhlas. Vyrobily přáníčka, která udělají radost
seniorům.
Děti i vychovatelky ze školní družiny Vám všem přejí
pohodový čas vánoční.
(Eva Jansová)

V předvánočním čase navštívila školní družina výstavu „Vánoce u Studánky“ v Malých Svatoňovicích. Děti si
prohlédly nespočet betlémů, výrobky dětí z místní mateřské a základní školy, perníčky, vystřihovánky a mnoho
dalšího. Nakonec si v místním krámečku zakoupily malý dáreček.
Nevynechali jsme ani tradiční procházku k léčivé studánce, zhlédli vyřezávaný betlém na náměstí a prošli krásně
předělaným parkem. Výlet jsme si užili a teď už se všichni těšíme na Vánoce.

Již tradičním vánočním koncertem zakončil Blahováček letošní kalendářní rok. Rodiče, prarodiče, známí
i kamarádi si v předvánočním shonu udělali čas a přišli si do loutkového divadla vychutnat tu správnou
vánoční atmosféru. Připraven pro ně byl třičtvrtěhodinový program plný moderních vánočních písniček, ale
i klasických koled, které k Vánocům bezpochyby patří.
Děkuji dětem za krásný zážitek, přeji všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 hlavně
hodně zdraví.
(Radka Řeháková)

V sobotu 1. prosince se naše tělocvična proměnila
v peklo. Jak je to možné? Konal se totiž 12. ročník
karnevalu „S čerty nejsou žerty“. Už před desátou
hodinou se scházeli čertíci – od maličkých dětí, přes
předškoláky, prvňáky až po ty, kteří navštěvují čtvrtou
třídu. Celkem se jich sešlo na 50. Aby mohli pekelníci
vstoupit do pekla, museli prolézt dlouhým látkovým
tunelem, odměnou jim byla čertovská medaile. Pak už
následovalo čertovské dovádění. V první části předvedli
svoji šikovnost a obratnost v různých disciplínách –
zdolávali čertovské překážky, skákali v čertovském pytli,
sjížděli Belzebubovu skluzavku, házeli do pekelného
okna a spoustu dalšího. Ve druhé části si čerti poměřili
síly mezi sebou – přetahovali se, soutěžili o
nejšikovnějšího a nejrychlejšího z nich. Samozřejmě
nechyběla čertovská diskotéka. Při odchodu z pekla si
každý odnesl balíček, kde nechyběla polínka a kousek
uhlí. Závěrem tradiční poděkování patří těm, kteří se na
karnevalu jakýmkoliv způsobem podíleli.
(Eva Jansová)

Ve čtvrtek 13. prosince jsme se již tradičně sešli ve školní jídelně, kde se konalo opět po roce vánoční
tvořeníčko. V začínajícím předvánočním shonu si rodiče našli čas a společně se svými dětmi strávili okamžiky
radosti nad povedenými výrobky.
Na jednom ze stanovišť se dělaly ozdobné zápichy ze šišek, kousek vedle se lepily a zdobily vánoční
ministromečky. Kdo chtěl, z korálku, drátku a průsvitného papíru si vyrobil andílka. Nechybělo ani tvoření
z papíru – děti si vystříhaly a poskládaly sněhuláka, vyrobily vánoční přáníčko nebo ozdobnou vánoční hvězdu
k zavěšení na stromeček. U dalšího stolu se již tradičně zdobily perníčky a na posledním stanovišti na zájemce
čekalo tavení a odlévání cínových kousků.
Poděkování patří všem, kteří se ve středu odpoledne sešli a dílny pro všechny připravili – paním učitelkám
z 1. stupně, paním vychovatelkám, paní Janě Voleské a pomocníkům ze 4. , 5. a 8. třídy.
(Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 21. Obrázek si vybarvi.

Zimní spojovačka. Obrázek si vybarvi.

V listopadu jsme se namlsali 2. místem, a tak je dnešní 4. a 5. místo zklamáním. Ale zdaleka ne všechno bylo špatně.
Začněme hodnocením našeho týmu „A“. Výkon brankáře, Vojty Petery, byl výborný. Výkony dalších kluků však
podle mě jen průměrné či spíš podprůměrné. Hoši, chybí tomu bojovnost, přehled, týmová souhra, ale hlavně srdíčko.
Hrajete neustále to samé a soupeři to lehce a brzy „rozpoznají“. Po dnešku už mi je jasné, proč nedokážete porazit
okolní školy. Jakmile se malinko přestane dařit, přestáváte hrát, máváte rukama, hádáte se. Ale, abych jen
nekritizoval, slušný výkon podal Lukáš Hofman. Naopak s dívkami jsem naprosto spokojen. Tam je všechno, co u
vás, hoši, chybí. Proto své soupeřky z okolních škol tak jednoznačně přehrávají. Nebojí se hrát ani proti starším
klukům a dnes silně „zatápěly“ i vítězům z Markoušovic. Holky, velká pochvala! Je mi ctí s vámi pracovat.
Velkým překvapením pro mě byl výkon našeho mužstva „B“. Mnozí hráči tohoto výběru se zlepšují turnaj od turnaje.
Dnes získali bod a vstřelili 3 branky. S ohledem na to, že většina z nich je o 2–3 roky mladší než ostatní hráči na
turnaji, je třeba je za to pochválit. Velká pochvala pro brankáře Petra Ference. Ten chvílemi „čaroval“.
Soupiska týmu A:
Jakub Černý, Sebastien Drejsl, Lukáš Hofman, Vojtěch Petera, Barbora Peterová, Karolína Řeháková, Adam
Špringer, Nela Špringerová, Veronika Žďárská
Soupiska týmu B:
Antonín Bárta, Erika Danko, Dominika Davidová, Petr Ferenc, Michal Hájek, Nikol Hejnová, Jiřina Hrůzová, Andrea
Jursíková, Aliya Mirzojeva, Barbora Růžičková, Veronika Ságlová, Ivona Szelke, Jakub Šitina, Samuel Vít
(Martin Dytrych)

Dne 29. 11. měli žáci i žákyně sedmých, osmých a devátých ročníků netradiční výuku tělesné výchovy.
Celé dvě hodiny se pod vedením Veroniky Turkové učili a někteří již zdokonalovali v tanečně pohybové průpravě.
Vyzkoušeli si společenské tance jako polku, ptačí tanec a cha-chu, starší žáci a žákyně dokonce stihli jive a valčík.
Všem zúčastněným patří velká pochvala za vyvinutou snahu. I když to ze začátku moc nevypadalo, později se většina
otrkala a pak to pořádně rozjela.
Věříme tak, že se tato zkušenost bude všem žákům hodit v tanečních, které je zanedlouho čekají.
(Blanka Hozová a Eva Mertlíková)

Ve čtvrtek 13. 12. se v naší tělocvičně, tedy na domácí půdě, odehrálo okrskové kolo v basketbalu. Jen připomeňte,
že minulý rok naši starší žáci vybojovali pěkné třetí místo, tudíž bylo, co obhajovat. Už streetball, který proběhl
začátkem školního roku na Žákovskem turnaji v Havlovicích, nám napověděl, že by i letos nemusela být o kvalitní
umístění nouze.
A už první zápas, který proběhl hned proti
žákům ZŠ Lány, byl velmi vyrovnaný. Obě
družstva se statečně prala o každý míč, nakonec
ale zvítězila ZŠ Lány nejtěsnějším možným
výsledkem 11:12. Dalšími soupeři nám pak byly
ZŠ Malé Svatoňovice a Městské gymnázium a
SOŠ Úpice, kdy jsme v obou zápasech shodně
zvítězili 7:4. Na závěr turnaje nás čekali žáci ze
ŽS Rtyně v Podkrkonoší. I tento poslední zápas
si naši chlapci dokázali pohlídat a dokonce
soupeři nedovolili vstřelit jediný koš a zvítězili
tak 8:0. Celkově tak naši borci 3x zvítězili a
společně s jednou prohrou obsadili skvělé 2.
místo. Naše hra má tedy celkově vzestupnou
tendenci, což nás velice těší.
Velký dík patří všem zúčastněným hráčům za
dosažení pěkného výsledku a také za dobré Školu reprezentovali:
David Balog, Vojtěch Hejna, Petr Hruška, Jan Kleistner, Tomáš
chování při sportovní akci školy.
Kuťák, Matyáš Lacko, Vojtěch Šivák, Lukáš Trdlikát
(Blanka Hozová)

Školu reprezentovaly:
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Anita Hanušová,
Michaela Holanová, Michaela Horáková, Leona Kubasová,
Tereza Pátrová, Nikola Winklerová

Dopoledne patřilo v naší tělocvičně starším
dívkám. Naše basketbalistky se maximálně
snažily a za to je třeba je pochválit.
V prvním zápase jsme celkem jasně
přehráli lánský výběr 8 : 2 a byl to
popravdě hodně slibný začátek. Ve druhém
zápase nám pozdější vítězky z Malých
Svatoňovic nedovolily skórovat. Přesto
můžeme konstatovat, že zápas byl
vyrovnanější, než jak ukazuje jeho skóre.
V dalším zápase si naše reprezentantky
„smsly“ na výběru místního gymnázia 18 :
2. a zdálo se, že na cestě je další výrazné
zlepšení jejich výkonu. Poslední zápas byl
v podstatě zápasem o 2. místo. Štěstí se
nám v něm, bohužel, trochu vyhnulo a
prohráli jsme 6 : 8. Holkám tak patří 3.
místo.Všem našim reprezentantkám děkuji
za vzornou reprezentaci naší školy.
(Eva Mertlíková)

CHRISTMAS FOOD - jídlo spojené s Vánoci
VOCABULARY
Označ barevně jednotlivé dvojice
potato salad, cookies, carp, gingerbread, apple, nut, pineapple, kiwi, tangerine, orange, fig,
coconut, chocolate, sausage, sweets, pea soup, fish soup
perníček , sladkosti, kapr, bramborový salát, jablko, klobáska, hrachová polévka, ananas,
cukroví, rybí polévka, fík, mandarinka, ořech, pomeranč, kokosový ořech, čokoláda, kiwi
Správné řešení z minulého čísla:
1. BOOK, 2. TEACHER
Vylosovaní výherci:
D.Benko (9.A), T.Kuťák (9.A),
M.Zajacová (7.B), K.Řeháková (7.A),
A.Mirzojeva (6.B)
PUZZLE 1

PUZZLE 2
- doplň slovíčka a sestav tajenku
1. O
N G
2. C
K I
S
3
E
S
U P
4. F
S
O
P
5.
U
6. G
G
R
E A
7.
O T A
S
L
8.
H O C
L
9. S
S
G
10.
A
P
11.
W I
12.
A N
R
E
TAJENKA:
__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ Y
(english christmas dinner)

Across
3. KOKOS. OŘECH
6. KIWI
7. FÍK
8. JABLKO
TAJENKA: Christmas __ __ __ __ Down
1. MANDARINKA
(poskládej označená písmenka)
2. OŘECH
4. POMERANČ
stránku připravila Silvie Žďárská
5. ANANAS

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

Správná odpověď:

PUZZLE 1: __
PUZZLE 2: __
__
PUZZLE 3: __

__
__
__
__

__
__
__
__

__
__ __ __ __
__ __ Y
__ __ __ __ __

Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 11. 1.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.

Good Luck 

PUZZLE 3 - a QUIZ
1.Christmas Eve is on the:
D-24th December
J- 25th December
2. At Christmas we get:
G- cold
E- presents
3. At Christmas we don´t eat:
C- pizza
F- carp
4. At Christmas we eat:
A- turkey
E- potato salad
5. Who brings us presents at Christmas:
M -Baby Jesus
L- Santa Claus
6. Who brings presents in England:
B- Santa Claus
K- Santa Paul
7. At Christmas we cut:
E- apples
O - oranges
8. Christmas is in:
S- summer
R- winter
(doplň písmenko správné odpovědi)
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __

Ve čtvrtek 6. 12. jsme se se žáky 3. až 5. ročníku vydali do Malých Svatoňovic na turnaj v halové kopané.
Prvním zápasem jsme zahájili turnaj hned proti domácímu týmu žáků z Malých Svatoňovic. Zápas byl v prvním
poločase velmi dramatický a bez branek. Až v druhém poločase se trefil Martin Hejcman a poslal nás tak do vedení.
Výsledkem 1:0 jsem tak obdrželi první 3 body do tabulky.
Ve druhém zápase na nás čekal asi nejvíce obávaný soupeř, a to žáci ze ZŠ Rtyně. Tento zápas byl pro nás velmi
chaotický, díky zbytečným chybám z naší strany jako bylo chybné střídání a váhání hráčů v poli jsme nakonec
obdrželi 3 góly. Situaci vylepšil Matěj Hofman, který alespoň snížil na 1:3.
Posledním soupeřem turnaje pro nás byla ZŠ Lány. Nervy drásající průběh tohoto zápasu svědčil o kvalitách obou
týmů. Tento zápas měl také rozhodnout o celkovém pořadí hned tří týmů. Chlapci z Lán hned 3x nevyužili jasné
šance na vstřelení gólu a po dalším velkém tlaku tak naši chlapci udrželi alespoň remízu. Jednou výhrou, prohrou
a remízou jsme celkově obsadili 3. příčku.
Chlapci se moc střelecky neprosadili, za to musím vyzdvihnout skvělý výkon našeho brankáře Matěje Boháče, který
po celou dobu turnaje předváděl neuvěřitelné zákroky, dost výrazně pomohl našemu týmu k tomuto výsledku
a sklidil tak velké uznání ostatních. Všem hráčům patří pochvala za vzornou reprezentaci školy.
(Blanka Hozová)

Školu reprezentovali:
Balog Evžen, Boháč Matěj (G), Endlich
Matěj, Hejcman Martin, Hofman Matěj,
Kejzlar Martin, Manych Matěj, Sixta
Jakub, Vik Antonín

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Je adventní čas, a to je nejlepší doba na rozdávání radosti kolem sebe. Děti z našeho školního sborečku celý
podzim
ani
chvilku
nezahálely
a pilně
se připravovaly
na svá
předvánoční
vystoupení.
Ve čtvrtek 6. prosince potěšily seniory v domově s pečovatelskou službou na Sychrově na jejich mikulášském
posezení. Ještě jednou tam zavítaly v úterý 11. prosince, tentokrát k posezení vánočnímu. Pátek 14. prosince byl
pro změnu věnován seniorům v Beránku.
Děti svým vystoupením navodily tu správnou předvánoční atmosféru a potěšily tak nejedno srdíčko. Na závěr
obdarovaly každého posluchače malým přáníčkem, které vyráběly děti ve výtvarném kroužku. Každý zpěváček si
za svůj výkon odnesl sladkou odměnu.
Všem dětem moc děkuji za jejich krásné a milé zpívání.
(Radka Řeháková)

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

5.B
2.A
4.A
2.B
5.A
3.B
3.A
9.A
7.A
6.A
6.B
7.B
1.A
8.A

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 14. 12. 2018)
1 605,0 kg
62 kg/žáka
Kateřina Šrytrová
975,0 kg
41 kg/žáka
Josef Horák
748,0 kg
39 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
817,0 kg
36 kg/žáka
Aneta Maričová
794,0 kg
35 kg/žáka
Eliška Peterková
573,0 kg
25 kg/žáka
Pavol Kročil
459,0 kg
19 kg/žáka
Andrea Bártová
178,0 kg
12 kg/žáka
Veronika Hlavicová
170,0 kg
9 kg/žáka
Karolína Řeháková
156,0 kg
9 kg/žáka
Martina Dvořáková
131,0 kg
9 kg/žáka
Čeněk Grund
120,0 kg
7 kg/žáka
Anna Jiroušková
76,0 kg
5 kg/žáka
Jakub Synáč
92,0 kg
3 kg/žáka
Jan Hruška

780,0 kg
880,0 kg
370,0 kg
427,0 kg
380,0 kg
145,0 kg
264,0 kg
163,0 kg
83,0 kg
141,0 kg
131,0 kg
120,0 kg
76,0 kg
66,0 kg

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
15.
Celkem jsme již sebrali 6 894,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 21,34 kg. Pro porovnání
16.
v loňském roce jsme měli sesbíráno 5 496,0 kg s průměrem 16,91 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
17.
7 742 vybitých baterií (k 15.12.2017 to bylo 8 124).
18.
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Lena Šťovíčková (4.B)
5 867 ks
Josef Horák (2.A)
880 kg
Lukáš Farský (3.A)
844 ks
Kateřina Šrytrová (5.B)
780 kg
Filip
Kuťák
(2.B)
535 ks
Adriana Davidová (5.B)
545 kg
19.
Antonín Vik (4.B)
254 ks
Aneta Maričová (2.B)
427 kg
20.
Jiří
Bárta
(1.A)
78 ks
Alfred Pola (2.B)
390 kg
21.
Amelie Viková (5.A)
59 ks
Eliška Peterková (5.A)
380 kg
Václav
Peterka
(1.A)
35 ks
Ondřej Kulhavý (4.A)
370 kg
Jakub Synáč (1.A)
35 ks
Andrea Bártová (3.A)
264 kg
Vojtěch
Synáč
(5.A)
35 ks
Veronika Hlavicová (9.A)
163 kg
Pavol Kročil (3.B)
Martina Dvořáková (6.A)
Adriana Součková (3.B)
Jakub Janků (5.B)
Miroslava Holanová (4.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Diana Kuťáková (5.A)
Čeněk Grund (6.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Jakub Přívratský (3.A)

145
141
140
140
138
136
136
131
120
110

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Lena Šťovíčková se
vyšvihla na 1.místo ve
dvou sběrových
surovinách.

(stránku
připravil
Martin
Zakouřil
ve spolupráci
s Jaromírem
Taktéž v rámci
sběru
plastových
lahví,
kelímků,
víček a kovových
víčekBeránkem)
na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Tereza Vítová (1.A)
Ondřej Vít (3.A)
Ondřej Kulhavý (4.A)
Kristýna Pourová (3.A)
Petr Vít (2.A)
Kevin Denis Kroka (2.A)
Helena Kroková (4.A)
Filip Kroka (5.A)
Aneta Maričová (2.B)
Adam Havel (5.A)
Tereza Feketová (2.A)
Daniela Lelková (3.A)

3 450
3 450
1 840
420
258
230
230
230
210
163
185
117

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Sběr plastových kelímků
Lena Šťovíčková (4.B)
V. Hlavicová (9.A)
Diana Kuťáková (5.A)
Pavol Kročil (3.B)
Markéta Trojanová (3.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Andrea Viková (2.B)
Adam Havel (5.A)
Adéla Roženská (8.A)
Michaela Kaslová (3.B)
Tereza Feketová (2.A)

1 921
1 629
1 340
1 235
900
600
600
560
500
483
370
180

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Dohromady jsme k 14.12. sesbírali 11 048 plastových lahví (k 15.12.2017 to bylo 11 417) a 10 660
plastových kelímků (k 15.12.2017 to bylo 25 339).
Sběr plastových víček
Martin Hejcman (3.B)
Pavol Kročil (3.B)
Jakub Janků (5.B)
Lena Šťovíčková (4.B)
Václav Peterka (1.A)
Eliška Rychlíková (2.A)
Antonín Bárta (5.A)
Adéla Roženská (8.A)
Natálie Solarzová (5.B)
Ondřej Bursa (3.A)
Tadeáš Andrš (2.A)
Aneta Maričová (2.B)
Aneta Schwertnerová (3.B)
Ondřej Kulhavý (4.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Antonín Vik (4.B)
Miroslava Holanová (4.A)
Anna Schejbalová (4.A)
Tereza Luštincová (2.A)
Jakub Synáč (1.A)
Klára Nyklíčková (3.B)
Tereza Přívratská (3.B)
Jiří Jansa (5.A)
Amelie Viková (5.A)
Veronika Nyklíčková (7.A)
Vojtěch Synáč (5.A)
Kristýna Bedlivá (2.B)
Petr Hruška (8.A)
Andrea Bártová (3.A)
Eliška Mertlíková (4.A)

25 000
16 983
11 700
9 517
8 250
8 000
6 837
6 200
4 725
3 180
2 943
2 300
2 000
1 700
1 500
1 500
1 460
1 410
1 300
1 200
1 171
1 160
1 067
1 000
950
920
918
893
850
650
639

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Sběr kovových víček
Markéta Trojanová (3.A)
Lena Šťovíčková (4.B)
Jakub Janků (5.B)
Petr Hruška (8.A)
Václav Peterka (1.A)
Andrea Bártová (3.A)
Filip Kuťák (2.B)
Elena Vítová (2.B)
Pavol Kročil (3.B)
Jiří Bárta (1.A)
Andrea Viková (2.B)
Antonín Vik (4.B)
Aneta Maričová (2.B)
Klára Nyklíčková (3.B)
Amelie Viková (5.A)
Tereza Luštincová (2.A)
Jakub Synáč (1.A)
Vojtěch Synáč (5.A)
Antonín Došek (1.B)
Ondřej Bursa (3.A)
Andy Ságl (4.B)
Adéla Roženská (8.A)
Tadeáš Andrš (2.A)
Michaela Kaslová (3.B)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Natálie Solarzová (5.B)
Kevin Denis Kroka (2.A)
Helena Kroková (4.A)
Filip Kroka (5.A)

27 550
20 150
11 900
10 500
8 000
7 781
7 300
4 500
4 367
3 750
2 700
2 700
2 100
1 840
1 650
1 600
1 513
1 495
1 400
1 400
1 014
1 000
997
872
500
500
401
100
100
100

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Dohromady jsme k 14.12. sesbírali 131 509 plastových víček (k 15.12.2017
to byloAnna
99 409)
a 129 780 250 ks
Jiroušková
(5.B)
kovových víček (k 15.12.2017 to bylo 168 505).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Tabulka základní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NIGDO
STEAK HOUSE
EDA
OLD STARS
DZARDA
FC SPARTA ORLI

Z
5
5
5
5
5
5

V
5
4
2
2
1
0

Vp
0
0
0
0
0
0

R
0
0
1
0
0
1

Pp
0
0
0
0
0
0

P
0
1
2
3
4
4

skóre
B
22 : 1 15
19 : 10 12
9 : 19 7
14 : 14 6
6 : 16 3
3 : 13 1

Vysvětlivky:
Z = počet zápasů
V = počet výher
Vp = počet výher v prodl.
R = počet remíz
Pp = počet proher v prodl.
P = počet proher
B = počet získaných bodů

Čelo kanadského bodování základní části:
Z
B
Br + A
1.
Martin Zakouřil
5 10
9+1
2.
Michal Hájek
5
9
8+1
3.
Jakub Černý
5
9
7+2
4.
Blanka Hozová
5
9
3+6
5.
Matyáš Lacko
5
8
8+0
6.
Adam Špringer
5
8
7+1
7.
Jakub Kryl
5
6
4+2
8.
Tomáš Marek
5
5
5+0
9.
Veronika Žďárská 5
5
2+3
10.
Sebastian Drejsl
5
5
0+5
11.
Natali Luštincová
5
4
4+0
12.
Petr Ferenc
5
4
3+1
13.
Karolína Řeháková 5
3
1+2
14.
Jakub Šitina
5
2
2+0
15.
Antonín Bárta
5
2
1+1
16. – 17. Agáta Hebká
5
2
0+2
Lukáš Hofman
5
2
0+2
18. – 25. E. Grossmannová
5
1
1+0
Vojtěch Hejna
5
1
1+0
Michaela Horáková 5
1
1+0
Martin Kejzlar
5
1
1+0
Barbora Peterová
5
1
1+0
Veronika Ságlová
5
1
1+0
Petr Seidl
5
1
1+0
Ivona Szelke
5
1
1+0

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
28 min – Vojtěch Petera
15 min – Ondřej Nyklíček
14 min – Marina Zajacová
13 min – Nikola Winklerová

Úspěšnost zásahů:
92,86 % - Vojtěch Petera
82,50 % - Marina Zajacová
78,95 % - Nikola Winklerová
70,59 % - Vojtěch Synáč
Prům. počet zásahů na zápas:
65,52 % - Ondřej Nyklíček
8,25 – Marina Zajacová
63,20 % - Tomáš Kuťák
7,50 – Nikola Winklerová
62,50 % - Kamila Oborníková 6,00 – Vojtěch Synáč

Ve statistikách brankářů jsou už uvedeni jen ti, kteří odchytali
aspoň 2 zápasy.
Čtvrtfinále i všechny další série se tentokrát hrají jen na dva vítězné
zápasy, neboť od 1. dubna bude uzavřena tělocvična!

Po

7.1.

Út

8.1.

St

9.1.

Čt

10.1.

Pá 11.1.

Po 14.1.
Út 15.1.
St 16.1.
Čt 17.1.
Pá 18.1.

Po 21.1.
Út 22.1.
St 23.1.
Čt 24.1.
Pá 25.1.

Po 28.1.
Út 29.1.
St 30.1.
Čt 31.1.

1. Srbské rizoto
2. Americké bramborové placičky
1. Hovězí guláš, knedlík
2. Gnocchi zapečené v sýrové omáčce s mozzarellou
1. Rybí karbanátek, bramborová kaše
2. Česnekový kuskus s pórkem a žampióny
1. Kuřecí stehno,, montevideo“ (paprika, pór, mrkev, kečup...), těstoviny
2. Buchty
1. Český řízek, brambor, červené zelí
2. Boloňské špagety
1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Halušky s anglickou slaninou a houbami
1. Kuře po slovácku, rýže
2. Rybí špíz, bramborová kaše
1. Pařížské mleté celerové řízečky, šťouchané brambory
2. Bulguroto s krůtím masem
1. Hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát
2. Řecké šunkafleky
1. Štěpánská sekaná pečeně, brambor
2. Velehradská směs, čínské nudle
1. Šunkové halušky se zelím
2. Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
1. Kuře na paprice, těstoviny
2. Rýžová kaše s čokoládou
1. Smažený sýr, brambor
2. Boloňská směs s rýží
1. Klopsy ve svíčkové omáčce, knedlík
2. Tortily
1. Marinovaný vepřový plátek, bramborová kaše
2. Kovbojská pánev, hranolky

Dobrou chuť!

1. Kuřecí maso po čínsku, rýže
2. Meruňkové knedlíky
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Hovězí nudličky s mrkví a kuskusem
1. Soukenický řízek, teplý čočkový salát
2. Francouzské brambory
1. Staročeská vepřová pečeně na zázvoru, chlupatý knedlík, zelí
2. Italské lasagne

Vybírání stravného na leden: čtvrtek 20.12., pátek 21.12. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 19 obědů x 23 Kč = 437 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 19 obědů x 25 Kč = 475 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 19 obědů x 26 Kč = 494 Kč
pro veřejnost …………………….......... 19 obědů x 52 Kč = 988 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 lednového čísla předávejte do 25.1. 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.

PRVNÍ STUPEŇ VYRAZÍ NA LYŽE
14. 01. - 18. 01. - Lyžařská akademie (žáci 1. – 5. ročníku; 1. skupina) … více na 2. str.
21. 01. - 25. 01. - Lyžařská akademie (žáci 1. – 5. ročníku; 2. skupina) … více na 2. str.
ŽÁKY 7. – 9. ROČNÍKU ČEKÁ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
14. 01. - 18. 01. - Lyžařský výcvik (7. – 9. roč., chata U Supa Deštné v Orlických horách) … více na 2. str.
DOSTANEME VYSVĚDČENÍ (VÝPISY)
22. 01. - Uzávěrka plusových a přestupkových bodů (v 14.00)
23. 01. - Pedagogická rada
31. 01. - Vydání výpisů z vysvědčení
(1. stupeň: 4. vyuč. hod., 2. stupeň: 5. vyuč. hod., po skončení těchto hodin je oběd)
DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY SE PRO VÁS OTEVŘOU
25. 01. - Den otevřených dveří do výuky (7.55 – 9.35) ... více na 2. str.
VYRAZÍME DO ŘÍMA
29. 01. - Představení SHŠ Renegáti „Řím – legionáři, gladiátoři, Caesarové) … více na 2. str.
VÍKENDOVKA PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ
31. 01. - Víkendovka „FROM HELL TO PARADISE“ pro žáky 6. – 9. ročníku … více na 4. str.
OSTATNÍ AKCE
08. 01. - Ukončení školního kola Matematické olympiády v 9.A
09. 01. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 8. – 9. ročníku (učebna 9.A, od 13.30)
10. 01. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 6. – 7. roč. (učebna 9.A, 6. roč. od 12.40, 7. roč. od 13.30)
29. 01. - 30. 01. - Dny prevence
30. 01. - Vychází lednové číslo školního časopisu
ŘEDITELSKÉ VOLNO: 03. 01. – 04. 01.
PLAVECKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 1. ROČ.: 10. 01., 17. 01.(odjezd z nám T.G.M. v 9.30)
PLAVECKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 2. ROČ.: 10. 01., 17. 01. (odjezd z nám T.G.M. v 8.00)
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 10. 01., 24. 01., 31. 01.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

Základní škola Bratří Čapků vám všem přeje spoustu splněných
přání, ať už hmotných či nehmotných, a krásné prožití Vánočních svátků
s blízkými i kamarády. Dále vám přejeme příjemně stráveného Silvestra
a doufáme, že se v novém roce všichni ve zdraví znovu sejdeme s dobitou
energií a se spoustou elánu do další práce.

