My, prvňáci, jsme měli
projekt Pohádka.
Ve čtvrtek 17. ledna jsme
ukončili plavecký výcvik.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
5. ČÍSLO
17. ROČNÍKU (2018/2019)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Žáci 1. stupně měli
možnost navštěvovat
lyžařskou akademii.

Ve školním kole Zeměpisné
olympiády jsem získal nejvíc bodů ze
všech a s dalšími pěti budu
reprezentovat školu na okresním kole.
Byli jsme na
týdenním lyžařském
výcviku.

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:
zsbcupice.cz

OSLAVTE S NÁMI SV. VALENTÝNA!
Na čtvrtek 14. 2. je pro vás připraveno:
Pošlete své oblíbenkyni – svému oblíbenci
„Valentýnku“ (speciální „valentýnská
poštovní schránka“ bude od rána do 8.50
k dispozici u dveří do místnosti zástupce
ředitele; „valentýnky“ budou předávány o
hlavní přestávce).
ZŠ Bratří Čapků
pořádá
v pátek 15. února 2019
ve školní jídelně
DISCOPARTY
PRO UZAVŘENOU SPOLEČNOST
PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ
Pro žáky 1. – 3. ročníku: 16.30 – 18.30,
pro žáky 4. – 7. ročníku: 19.00 – 21.00.
Vstupné (příspěvek na ceny): 20 Kč.
Každý účastník si může přivést jednoho kamaráda,
který není z naší školy. Účastníci budou mít možnost
zakoupit si drobné občerstvení.
S dostatečným předstihem budou žákům rozdány
papíry s bližšími informacemi pro rodiče.

V únoru jsou hned dvoje prázdniny!
V pátek 1. února se jedná o Pololetní prázdniny,
od 4. do 8. února proběhnou Jarní prázdniny.
Děti si tak ve čtvrtek 31. ledna vyzvednou výpisy
z vysvědčení a do školy se pak vrátí až v pondělí 11. února.
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 3. ročníku ve středu 20. února.
Odjezd: v 11.50 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 14.30 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 4. – 9. ročníku v úterý 19. února.
Odjezd: v 12.40 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.15 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Bruslit a soutěžit budeme cca 90 minut.
Škola hradí pronájem stadionu, žáci přispívají 40 Kč.
Pití a svačinu si vezměte s sebou!

Naši prvňáčci se ve dnech 9. – 11. ledna v rámci projektu Pohádka vydali na cestu do pohádkového světa.
Pohádky prvňáčci poslouchali, vypravovali, malovali. Vyplňovali speciální pohádkový pracovní sešit, ve kterém
pohádkově počítali či četli slabiky na vodníkových hrnečkách s dušičkami a plnili další pohádkové úkoly. Děti
také soutěžily v poznávání pohádkových postaviček, ve skupinách skládaly pohádkové puzzle a také si zahrály
na Popelku a třídily fazole a hrách. Za plnění úkolů a správné odpovědi děti sbíraly razítka – malé královské
koruny – a soutěžily tak „O krále pohádkového světa“. V 1.A se stal králem Šimon Rykr a v 1.B byla
královnou Tina Jurkuczová.
Na závěr celého projektu čekalo na žáčky překvapení. Zavítali totiž do loutkového divadla. Tam se dozvěděli,
jaký je rozdíl mezi maňáskem, javajkou a marionetou, kde jsou loutky schované, když nehrají, či co jsou to
kulisy. Zhlédli krátkou pohádku „Kašpárek a ježibaba“, a potom se dokonce mohli podívat do zákulisí. Úpickým
loutkářům patří velký dík za jejich čas, který našim dětem věnovali!
Snad si děti ty tři pohádkové dny užily a budou se těšit na další netradiční vyučování.
(Veronika Prouzová)

Ve středu 9. ledna a o den později 10. ledna proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Dorazili i všichni
předpokládaní „favorité“ této soutěže. Nejvíce obsazena byla kategorie 7. tříd, kde jednoznačně dominoval Lukáš
Hofman. Na dalších místech to bylo velmi vyrovnané. Nakonec o jediný bod se na druhém místě umístil loňský
vítěz Adam Špringer. V nejstarší kategorii 8. – 9. tříd poskočila Adéla Roženská z loňského druhého místa na první,
čímž potvrdila roli favorita. Nejlepší dva z každé kategorie postupují do okresního kola, které se uskuteční 20. února
ve Dvoře Králové nad Labem. Všem účastníkům patří velké poděkování za účast a snahu.
(Martin Zakouřil)
Kategorie 6. tříd
Grund Čeněk (6.B)
Fabián Domnik (6.A)

bez atlasu
12
9

s atlasem
9
8

celkem
21
17

Kategorie 7. tříd
Hofman Lukáš (7.A)
Špringer Adam (7.A)
Černý Jakub (7.B)
Zajacová Marina (7.B)
Schwertnerová Sabina (7.B)
Petera Vojtěch (7.A)
Nguyen Jan (7.B)
Nohejl Štěpán (7.A)
Peterová Barbora (7.A)
Kategorie 8. – 9.. tříd
Roženská Adéla (8.A)
Winklerová Nikola (9.A)
Kuťák Tomáš (9.A)
Maršíková Daniela (9.A)
Komárková Natálie (8.A)

bez atlasu
8
9
8
6
1

s atlasem
13
8
9
6
2

pořadí
1.
2.

bez atlasu
11
8
8
5
7
5
8
8
4

celkem
21
17
17
12
3

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

s atlasem
13
11
10
13
9
11
7
7
10

celkem
24
19
18
18
16
16
15
15
14

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. – 8.
7. – 8.
9.

Poslední školní týden v prosinci si druháčci povídali o svých rodinách. Děti vyprávěly o rodinných
příslušnících, ale i o tom, jak doma pomáhají a jak slaví různé svátky a narozeniny. Žáci dostali speciální
pracovní sešit, ve kterém plnili nejrůznější úkoly – vyplňovali křížovku, v osmisměrce hledali názvy rodinných
příslušníků, popisovali jednoho člena rodiny. Do školy si také přinesli rodinné fotografie, které si vzájemně
ukázali a které poté využili při tvorbě plakátu, který měl představit jejich rodinu.
A protože hodně dětí má malé sourozence a toto téma je nám blízké, pozvali jsme si do třídy také Ailinu
maminku s miminkem Anežkou. Paní Čichovská dětem vysvětlila, jak se musí maminka o své děťátko starat,
aby bylo spokojené a neplakalo, a velice vstřícně odpovídala na všetečné dětské dotazy. Tímto jí chceme
poděkovat za čas, který nám věnovala.
(Jana Hájková)

Prvňákům a druhákům skončil ve čtvrtek 17. ledna plavecký výcvik. Z fotek jistě vyčtete, že si naši nejmenší
žáčci deset lekcí plavání opravdu užili.

Nastoupí stařenka do autobusu a ptá se šoféra: „Nechčete ožíšky?“ „Ale ano, děkuji.“ Druhý den se to opakuje a
šofér říká: „Dejte si i Vy, babi.“ „Chlapče, já už nemůžu, já už nemám žuby.“ Třetí den znovu: „Synku, nechceš
ožíšky?“ Šofér se už celý zvědavý zeptá: „Babi, a odkud máte tak dobré oříšky?“ „Vyčumlané z Toffifee.“
Ptá se malá zebra velké zebry: „Mami, proč máme tolik pruhů?“ Velká zebra odpoví: „Čím víc pruhů, tím víc
Adidas.“
Blondýna si kupuje nové auto a ptá se prodavače: „Je to auto rychlé?“ „Ano paní, 240 km za hodinu.“ „Nekecejte,
tolik kilometrů hodina nemá.“
Pacient ležící na operačním stole říká již zpocenému anesteziologovi: „Zbytečně se namáháte, pane doktore, dokud
nezhasnete tu silnou žárovku, určitě neusnu, já se znám!“
O půlnoci začalo hořet: „Zatracená tma, člověk nevidí na krok,“ nadává hasič. „Tak si počkejte, až se oheň trochu
rozhoří,“ radí okolo stojící policisté.

Stonožka-samička a stonožka-sameček si dohodnou rande v parku. Setkají se, on ji políbí a potom ji chytí za ruku,
za ruku, za ruku, za ruku, za ruku...
Staršího, zkušeného doktora se ptá postarší dáma: „Co mi poradíte proti vráskám na krku, pane doktore?“ „Nejlepší
bude pěkný rolák!“
Většina lidí ráda poslouchá hudbu. Chucka Norrise poslouchají všichni.
Na rodičovském sdružení: „A nezlepšil se náhodou můj syn?“ „Ale jistě, Váš podpis již falšuje daleko lépe.“
Chovanec psychiatrické léčebny pozoruje z okna zahradníka: „Co to tam děláte?“ „Dávám hnůj na jahody.“ „Hm, já
jsem na ně dával dřív vždycky šlehačku.“
Přijde kapitán Titaniku k námořníkům a říká jim: „Mám pro vás dvě zprávy, jednu špatnou a druhou dobrou, kterou
chcete slyšet jako první?“ „Tu dobrou.“ „Dostaneme 11 Oskarů!“
„Pane doktore, čím víc užívám ty prášky, tím mi je hůř.“ „A jaké prášky užíváte, dědo?“ „No, ty nejlepší z reklamy.
Persil a Ariel.“
„Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů.“ „A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla špinavá celá třída.“
Blondýna přijde se psem k veterináři a prosí: „Podívejte se, pane doktore, co mu jen může být? Dávám mu všechno,
co pes potřebuje ke správné výživě - ale on pořád nežere a nežere a nežere...“ Veterinář se podívá na psa a odpoví
blondýně: „Protože je dřevěnej a dřevěnej a dřevěnej…“
Chytí rybář zlatou rybku a rybka povídá: „Když mě pustíš, tak ti splním tři přání.“ „Já mám jen jedno. Abys neměla
kosti.“
(Martin Dytrych)

V týdnu od 14. do 18. ledna se uskutečnil první turnus lyžařské akademie pro žáky 1. stupně. Naši mladí lyžaři i
letos jezdili každé odpoledne do Ski areálu Mladé Buky. Vzhledem k velkému počtu byli rozděleni do čtyř
lyžařských družstev a jednoho družstva, které bylo složeno z devíti snowboarďáků.
Sněhu bylo v tomto termínu dostatek a tak se děti dostatečně „vybláznily“ jak na lyžích a snowboardech, tak i mimo
ně. Jen to počasí bylo nevyzpytatelné. První a poslední den byly prosluněné, v úterý vanul silný vítr a ve středu a ve
čtvrtek pro změnu pršelo.

O týden později se do Mladých Buků vydala druhá skupina. I tady si všichni užili celkem 10 odpoledních
výukových lekcí, které tentokrát provázelo o hodně lepší počasí. Všechny děti byly na závěr za svou snahu a píli
odměněny diplomem, vzpomínkovou fotografií a samozřejmě nějakou tou odměnou. Všem super instruktorům
lyžařské školičky Hellish Hill bychom rádi touto cestou poděkovali za přátelský a profesionální přístup.
(Jana Hájková)

Držíme skvělé hodnoty prospěchu našich žáků.
Průměrný prospěch v 1. pololetí školního roku 2018/2019 dosáhl hodnoty 1,64.
(2017/2018: 1,59; 2016/2017: 1,63; 2015/2016: 1,71; 2014/2015: 1,61).
V počtu vyznamenání jsme dosáhli třetího nejlepšího výsledku.
Letos jich je 170, zatímco v předešlých letech 175, 181, 162 a 161.
Neprospívajících je stejně jako vloni podstatně méně než v předešlých letech.
Počet neprospívajících v 1. pololetí školního roku 2018/2019 je jen 15 (2017/2018: 15; 2016/2017: 13; 2015/2016
20; 2014/2015: 22).
Naši žáci v 1. pololetí zameškali 12 702 hodin,
což je 40,02 hodin na 1 žáka;
(2017/2018: 13 239 hodin ... 41,33 hodin/žáka;
2016/2017: 12 147 hodin ... 41,17 hodin/žáka;
2015/2016: 10 402 hodin ... 35,27 hodin/žáka)
Z výše uvedeného počtu hodin je 83 neomluvených,
což je 0,29 hodiny na 1 žáka;
(2017/2018: 11 hodin ... 0,02 hodiny/žáka;
2016/2017: 43 hodin ... 0,14 hodiny/žáka;
2015/2016: 34 hodin ... 0,12 hodiny/žáka)
Celkem bylo uděleno:
2 015 jedniček, 699 dvojek, 468 trojek, 237 čtyřek a 47 pětek. Zhoršených známek z chování je 17.
A jak dopadly jednotlivé třídy? U každé z nich je uveden průměrný prospěch jejích žáků:
1.A (1,08), 1.B (1,11), 2.A (1,17), 2.B (1,22), 3.A (1,30), 4.B (1,32), 5.A (1,41), 5.B (1,49), 3.B (1,51), 4.A (1,84),
6.B (2,00), 9.A (2,11), 7.A (2,12), 8.A (2,14), 7.B (2,18), 6.A (2,26).
(Martin Dytrych)

1. stupeň:
1.
Lena Šťovíčková (4.B)
2.
Veronika Vavrušová (5.B)
3.
Nikol Anna Hejnová (4.A)
4.
Elena Vítová (2.B)
5. – 6.
Andrea Viková (2.B)
Valerie Vylíčilová (3.A)
7.
Andrea Jursíková (4.A)
8.
Adéla Homolová (3.A)
9.
Andrea Bártová (3.A)
10.
Eliška Peterková (5.A)
11. – 13. Erika Danko (5.A)
Adriana Davidová (5.B)
Antonín Vik (4.B)
14. – 17. Melanie Absolonová (3.A)
Michaela Kaslová (3.B)
Ondřej Kulhavý (4.B)
Viktorie Kyselová (2.A)
18.
Nela Petirová (3.A)

39 b.
36 b.
36 b.
33 b.
32 b.
32 b.
32 b.
31 b.
30 b.
30 b.
29 b.
29 b.
29 b.
28 b.
28 b.
28 b.
28 b.
27 b.

Nejlepší žáci
1. ročníku:
Adéla Baboráková,
Šimon Rykr,
Tereza Vítová
(všichni 1.A)
Antonín Došek,
Vojtěch Hejna,
(oba 1.B)
Při rovnosti bodů
rozhodoval lepší
prospěch a menší
počet přestupkových
bodů.

2. stupeň:
1.
Andrea Zárubová (8.A)
2.
Karolína Řeháková (7.A)
3.
Adéla Roženská (8.A)
4.
Tereza Tláskalová (8.A)
5.
Natali Luštincová (7.A)
6.
Veronika Žďárská (7.A)
7.
Barbora Peterová (7.A)
8.
Veronika Hlavicová (9.A)
9.
Agáta Hebká (8.A)
10. Klára Zárubová (8.A)
11. Marina Zajacová (7.B)
12. Ivona Szelke (6.B)
13. Vojtěch Petera (7.A)
14. Michal Hájek (6.B)
15. Veronika Ságlová (6.B)
.

56 b.
46 b.
44 b.
41 b.
39 b.
35 b.
34 b.
30 b.
27 b.
25 b.
24 b.
24 b.
24 b.
24 b.
24 b.

Naše dobrodružství – den první
Včerejší doslova „kalamita“, která nás přivítala a tak trochu překvapila hned při příjezdu do Deštného v Orlických
horách, nám zkomplikovala přesun na chalupu U Supa, na které jsme ubytovaní. Jelikož byly podmínky tak
komplikované, nebylo možné se na výše položenou chatu dostat jinak než po svých. Cesta nebyla s veškerým
vybavením snadná, ale ne zas tolik obtížná. Když už jsme se konečně vyškrábali na chatu, čekalo nás nemilé
zjištění. Kvůli již zmíněné kalamitě přetrvával v celé oblasti výpadek elektrického proudu, který postihl i naše
ubytování.
Naštěstí než jsme si vybalili a zabydleli se, proud se již spustil a my jsme si mohli vychutnat kuchyni našeho pana a
paní domácích. Měli jsme pečené kuře s bramborem. Po večeři jsme si vyslechli přednášku od vedoucího kurzu pana
Zakyna týkající se bezpečnosti a pravidel pohybu na horách a údržby lyží. Poté jsme již měli volno, každý se bavil
po svém, někdo hrál karty, někdo vařil kompot atd. Večerka byla v 21:30 hodin.
Naše dobrodružství – den druhý
Po včerejším nevydařeném počasí, kdy k již zhruba metrové sněhové nadílce přes noc připadlo dalších zhruba 10
čísel, nás přivítalo sluníčko. Po snídani jsme pobrali veškeré lyžařské vybavení a vydali se společně naproti skibusu,
který nás měl zavést do místního skiareálu. Cestou jsme však od místního obyvatelstva zjistili, že se stala havárie na
trafostanici, která zásobuje elektřinou náš skiareál. Nastala infarktová situace pro všechny. Jelikož jsou ale učitelé
tak skvělí, během mžiku vymysleli řešení. Zvolili jsme nedaleký, sice menší, ale pěkný areál, kde jsme zahájili naši
výuku. Zde jsme se nejdříve naučili jezdit na vleku a proběhlo roztřídění žáků podle výkonnosti do jednotlivých
skupin. Žáci byli rozděleni do 3 skupin a výuka mohla začít. Všichni spokojení, jenom došla šťáva. Opět vypadl
proud. Po válečné poradě jsme se nakonec domluvili, že nemá smysl čekat a budeme pokračovat další den. Vrátili
jsme se tedy na chatu, poobědovali jsme nudlovou polévku, guláš s houskovým knedlíkem a po odpolední pauze
jsme se vydali ještě jednou ven. Šest žáků se vydalo s panem Zakynem na výlet na běžkách a my ostatní jsme se
věnovali zimním radovánkám v blízkosti chaty. Ve večerních hodinách jsme se s paní Mertlinou podívali na zoubek
lyžařským stylům. Poté jsme povečeřeli rizoto se sýrem a okurkem a teď se jdeme bavit. Máme se tu dobře. Ahoj
rodičové!

Naše dobrodružství – den třetí
Na úvod začneme sněhovým servisem – ke 110 centimetrům z
minulého dne nám dnes připadlo dalších zhruba 15 čísel čerstvého
prašánku. Celá noc i ráno se obešlo bez jakýkoliv výpadků energií,
tudíž jsme ráno vyskočili z postelí, rychle jsme se nasnídali a šup
šup na sjezdovku. Nejlepší skupina se věnovala zdokonalování
smýkaných oblouků se zapichováním holí, dále synchronizovanému
lyžování a zakončili jízdami v minisnowparku. Druhá skupina
se zaměřila na průpravná cvičení smýkaného oblouku a oblouků z
přívratu. Třetí skupina navázala na včerejší výuku statického pluhu a
průpravným cvičením na smýkaný oblouk. Kolem druhé hodiny
odpolední jsme se vrátili na chatu, kde už na nás čekala paní domácí
s obědem. Dnes jsme si pochutnali na hrachové polévce a sekačce s
bramborem. Po obědě následoval odpolední klid a po 5 hodině se
dostavil příslušník horské služby Jan Pochobradský, který nás svou
prezentací zasvětil do práce, kterou má horská služba na starosti. K
večeři jsme měli boloňské špagety. Večer jsme si zatančili a zahráli
nějaké hry. Zítra už se těšíme na svah. Skol!

Naše dobrodružství - den čtvrtý
Takže dobrý den, dnes nám přes noc napadlo dalších
10 čísel. Již ráno, když jsme opouštěli chatu, teplota
dosahovala pár stupínků nad nulou a byla mlha, tak
hustá, že by se dala krájet. Do dnešního programu
jsme tedy kvůli velice špatné viditelnosti zařadili
spíše zábavnou výuku ve formě různých cvičení a
her. Kolem dopoledne se sice mlha rozpustila, ale
zase začalo padat. Po tuto dobu měli žáci možnost
pilovat svoji techniku při volných jízdách. Pro
zpestření programu jsme uspořádali sjezdový závod
v místním minisnowparku, kde žáci měli za úkol
zdolat sjezdovou dráhu s pěti skoky v co nejkratším
čase. Jelikož zítra půjdeme jezdit do hlavního
skiareálu, dnes jsme se rozloučili s areálem
stávajícím, sbalili veškeré věci a vydali se na cestu
domů. V rámci zlepšení kondičky jsme si vyběhli
kopeček k chatě a po druhé hodině už na nás čekal
oběd, dnes jsme si pochutnali na kuřeti na paprice.
Po obědě jsme si dali šlofíčka a později odpoledne
jsme se vrhli na přednášku, která se tentokrát týkala
seznámení s olympijskými a okrajově i
neolympijskými zimními sporty a osobnostmi, jak
českými tak i světovými, kteří v těchto spotech
zazářili. Po přednášce nás čekala zábavněvědomostní hra „riskuj“, ve které jsme si otestovali
naše znalosti z okruhů běžeckého a sjezdového
lyžování, osobností sportu a olympijských her.
Povečeřeli jsme šunkofleky s okurkem. Večer
proběhla volná zábava, kdo chtěl tak odpočíval, jiní
hráli společenské hry.

Naše dobrodružství – den pátý
Ještě včera večer po večeři se pár žáků rozhodlo,
že chce jít ven užít si sníh i mimo sjezdovku.
Tak jsme se ustrojili, holky nás vyzbrojili
svítícími náramky, abychom se v té tmě
neztratili, a vyběhli jsme na louku nad chatou. Po
koulovačce jsme vybudovali vcelku velký bunkr,
předtím jsme si ještě zaprskali prskavkami. Přes
noc konečně nic nenapadlo. Dnes jsme se hned
po snídani vydali do úschovny, kde jsme měli
uložené lyže a rychle spěchali na skibus, který
nás zavezl do hlavního skiareálu v Deštném. 18
žáků zůstalo se svými učitelkami v areálu a
trénovalo sjezdové lyžování. Méně zdatní lyžaři
jezdili po modré sjezdovce, zdatnější lyžaři
okusili nástrahy červené a dokonce i černé
sjezdovky. Zbylých 5 žáků se vydalo s
náčelníkem Zakinem na celodenní výlet na
běžkách. Jejich výlet byl náročný. Zaznamenali
sice mnoho pádů, ale také mnoho srandy. Cestou
se ocitli neznámo kde, ale Zakinův instinkt se
ukázal jako správný a nakonec v pořádku
dorazili na chatu, i když s hodinovým
zpožděním. Všichni poobědovali kotlet s rýží, po
obědě jsme oběhli pokoje a všichni účastníci
zájezdu dostali pokyn k uklízení svých
zaneřáděných pokojů. K večeři jsme si
pochutnali na uzeném mase se zelím a
bramborovým knedlíčkem. Jelikož dnešní večer
je i večerem posledním na kurzu, rozhodli jsme
se žákům zanechat volnou zábavu.

Naše dobrodružství – den šestý
Poslední den kurzu jsme zahájili dokončením úklidu na pokojích. Po snídani se pak vydali na závěrečnou lyžovačku,
opět do hlavního skiareálu v Deštném. Jelikož jsme zaznamenali pár marůdků, pro dnešní den se lehce pozměnil
program pro běžkaře, kteří se nevydali na další turistický výlet, ale vydali se spolu s ostatními na kopeček. Žáci byli
opět rozděleni do tří skupin podle výkonnosti a spolu se svými učiteli zdokonalovali svou techniku lyžování. Kolem
poledne přišla krize. Pár žákům se udělalo nevolno a většina vypadala velice unaveně. Abychom tedy předešli
zbytečným zraněním nebo dalším komplikacím, rozhodli jsme pro většinu žáků lyžování ukončit o něco dříve a
skibusem jsme se přesunuli na chalupu. Pětice nejodolnějších lyžařů zůstala a vydržela nepřetržitě jezdit ještě více
jak hodinu. Kolem druhé hodiny jsme se již všichni sešli na chalupě a společně poobědovali řízek s bramborem.
Poté jsme dobalili, poklidili a vydali se společně na autobus, který nás vyzvedl dole v obci. Odjezdem z místa činu
naše dobrodružství však nekončí. Cesta probíhala hladce, už jsme volali rodičům, aby na nás čekali, strojili jsme se,
když najednou pár metrů před náměstím v Úpici doslova „klekl“ autobus. Díky přijíždějícím autům a jednosměrce v
mžiku vznikla komplikovaná dopravní situace. Pan řidič si však se situací poradil, popojel a zacouval ke kraji, kde
již bylo možné pohodlně vyložit všechna zavazadla i vybavení, které jsme měli s sebou. Za tým vedoucích bych
závěrem chtěla poděkovat všem účastníkům za bezproblémový průběh celého kurzu, za výborné chování jak na
chalupě, tak i na sjezdovkách. Doufáme, že si všichni i přes malé nedostatky lyžařský kurz maximálně užili a
načerpali nové dovednosti a znalosti z tohoto krásného zimního sportu. S lyžováním zase někdy nashledanou.
Hozina, Mertlina a Zaki

Pospojuj čísla od 1 do 25, jak jdou za sebou,
a domaluj obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit.

Pospojuj čísla od 1 do 17. Co dělá kluk na
obrázku? Obrázek si vybarvi.

V předvánočním čase si naši deváťáci spolu se žáky 7.A zpříjemnili den návštěvou Prahy. Společně jsme navštívili
Novou budovu Národního muzea, kde jsme si prošli expozici věnovanou Noemově Arše. Poté jsme se vydali přes
Václavské náměstí směrem na Staroměstské náměstí ke krásně ozdobenému vánočnímu stromku. Předvánoční výlet
jsme společně zakončili v nákupním centru Palladium. Děkuji všem účastníkům za příjemně strávený den a zejména
děkuji paní učitelce Lence Novákové za organizační a průvodcovskou činnost.
(Silvie Žďárská)

Ve středu 19. 12. a ve čtvrtek 20. 12. proběhla tělesná výchova trochu jinak, než jak jsme zvyklí. Chlapci i dívky
z 6.B a chlapci ze 7.A a 8.A si poslední hodinu tohoto roku užili formou vodních radovánek a plavání, protože jsme
ji strávili v krytém bazénu v Trutnově. Žáci změnu v tělesné výchově velmi ocenili, tudíž se v příštím roce mohou
těšit na repete.
(Blanka Hozová)

V úterý 22. 1. 2019 jsme se s vybranými chlapci pátých a čtvrtých ročníků vypravili na okresní kolo ve florbalu
do Hostinného. Jelikož se těchto soutěží mimo náš okrsek standardně neúčastníme, měli naši chlapci šanci okusit
atmosféru a nástrahy pořádného turnaje, kterého se účastnilo 8 týmů ze škol z celého trutnovského okresu. Měli jsme
tak jedinečnou možnost porovnat, jak jsou na tom výkonnostně i ostatní školy.
V základní skupině, ve které byly vždy tři týmy, nám chybělo opravdu málo. První zápas jsme nezahájili vůbec
dobře. Chlapci v průběhu zápasu dotahovali, ale nepodařilo se. Výsledek tedy 4:6. Druhý zápas byl již vyrovnanější,
pěkné gólové příležitosti a dobrý pohyb napovídal o kvalitě obou týmů. Nakonec se však nad výhrou 5:6 radoval
soupeř.
Ve vyřazovacích bojích však už šlo do tuhého.
V tento okamžik kluci zabrali a dokázali jednoznačně
porazit soupeře stavem 6:1. Tento vyhraný zápas nás
tedy poslal do posledního kola našich bojů. Bohužel
jsme narazili na velmi silného soupeře, a to domácí
družstvo. Zde jsme jednoznačně podlehli a stavem
1:8 jsme zakončili turnaj. Celkově jsme se tedy
umístili na 5. – 8. místě.
Dík patří všem zúčastněným hráčům. Věřím, že tímto
krokem naší chlapci získali nové zkušenosti, které
využijí v některé z budoucích reprezentací naší školy
v tomto sportu.
Školu reprezentovali (v závorce jsou uvedeny
počty vstřelených gólů):
Bárta Antonín (7), Endlich Matěj (2), Kejzlar Martin
(1), Kuba David, Lokvenc Ondřej, Synáč Vojtěch -G,
Šitina Jakub (6), Vít Samuel
(Blanka Hozová)

HOME APPLIANCES - domácí spotřebiče
Vocabulary
kettle - konvice
dishwasher - myčka
laptop - notebook
microwave - mikrovlnka
cooker - vařič
oven - trouba

Doplň správné samohlásky:
K __ TTL__

freezer - mrazák
fridge - lednička
blender - mixér
juicer - odšťavňovač
coffee maker - kávovar
television - televize

PUZZLE 1
1.
2.
3.
4
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TAJENKA: __ __ __ __ U __

D__SHW__SH__R
C__ __K__R
FR__ __Z__R
L__PT__P
T__L__V__S__ __ N

mikrovlnka
notebook
vařič
odšťavňovač
kávovar
odšťavňovač
televize
konvice
notebook
trouba
mixér
mrazák
__ __ __ __ __ __ __
PUZZLE2

Správné řešení z minulého čísla:
PUZZLE 1 - christmas TREE
PUZZLE 2 - ROASTED TURKEY (pečená krůta)
PUZZLE 3 - DECEMBER
Vylosovaní výherci:
A. Zárubová (8.A), L. Mirzojeva (7.B),
N. Winklerová (9.A)
SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

Správná odpověď:
PUZZLE 1: _______________________
PUZZLE 2: _______________________
Pravidla soutěže: všechny správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 15.1.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.

Good Luck 
stránku připravila Silvie Žďárská

J__ __C__R
__V__N
BL__ND__R
M__CR__W__V__
FR__DG__
C__ FF__ __

M__K__R

Letošní sněhové nadílky jsme si užili i se školní družinou. Za hvězdárnou si děti hrály ve sněhu, stavěly sněhuláky
a jedno odpoledne pekáčovaly. Moc jsme si to užili, jen škoda, že nám sníh tak brzy roztál.
(Eva Jansová)

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

V pátek 25. ledna se mohli přijít rodiče či prarodiče podívat na své děti přímo do vyučování. Těch, co toho
využili, bylo letos opravdu hodně. Děti z 1. - 4. ročníku se jim předvedly při hlavních předmětech, tedy při
českém jazyku a matematice. A doufáme, že obě strany byly spokojené. Akci určitě zopakujeme i v příštím
školním roce.
(Martin Dytrych)

Starověký Řím, kdo by neznal tento pojem. Žáci 4. – 7. ročníku však měli tu možnost, vidět a slyšet trochu víc
v podání členů skupiny historického šermu SHŠ Renegáti (Pernštejni). A tak se na provizorním pódiu vystřídali
legionáři, gladiátoři i Caesarové. A naši žáci nejenže viděli takřka pravý gladiátorský souboj, ale také sestavovali
„želvu“. Přibližně 50 minut uběhlo opravdu rychle a my se už teď těšíme, čím nás šermíři překvapí příště.
(Martin Dytrych)

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 25. 1. 2019)
2 038,0 kg
78 kg/žáka
Adriana Davidová
1 240,0 kg
52 kg/žáka
Josef Horák
1 179,0 kg
51 kg/žáka
Eliška Peterková
918,0 kg
48 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
1 027,0 kg
45 kg/žáka
Alfred Pola
732,0 kg
31 kg/žáka
Andrea Bártová
696,0 kg
30 kg/žáka
Pavol Kročil
345,0 kg
23 kg/žáka
Michal Hájek
178,0 kg
12 kg/žáka
Veronika Hlavicová
170,0 kg
9 kg/žáka
Karolína Řeháková
156,0 kg
9 kg/žáka
Martina Dvořáková
120,0 kg
7 kg/žáka
Anna Jiroušková
76,0 kg
5 kg/žáka
Jakub Synáč
92,0 kg
3 kg/žáka
Jan Hruška

965,0 kg
1 110,0 kg
660,0 kg
370,0 kg
600,0 kg
357,0 kg
255,0 kg
175,0 kg
163,0 kg
83,0 kg
141,0 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 8 972,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 28,04 kg. Pro porovnání
16.
v loňském roce jsme měli sesbíráno 7 192,0 kg s průměrem 22,13 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
17.
8 566 vybitých baterií (k 19.1.2018 to bylo 8 569).
18.
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Lena Šťovíčková (4.B)
5 867 ks
Josef Horák (2.A)
1 110 kg
Lukáš
Farský
(3.A)
1 175 ks
Adriana Davidová (5.B)
965 kg
Filip Kuťák (2.B)
535 ks
Kateřina Šrytrová (5.B)
780 kg
19.
Antonín
Vik
(4.B)
254 ks
Eliška Peterková (5.A)
660 kg
20.
Jakub Janků (5.B)
220 ks
Alfred Pola (2.B)
600 kg
21.
Tereza
Přívratská
(3.B)
156 ks
Aneta Maričová (2.B)
427 kg
Jiří Bárta (1.A)
78 ks
Ondřej Kulhavý (4.A)
370 kg
Petr
Vít
(2.A)
60 ks
Andrea Bártová (3.A)
357 kg
Amelie Viková (5.A)
59 ks
Lukáš Kargel (4.A)
280 kg
Václav
Peterka
(1.A)
35 ks
Pavol Kročil (3.B)
255 kg
Jakub Synáč (1.A)
35 ks
Nikola Hájková (3.A)
178 kg
Vojtěch
Synáč
(5.A)
35 ks
Michal Hájek (6.B)
175 kg
Čeněk Grund (6.B)
Vojtěch Tvarůžek (5.A)
Veronika Hlavicová (9.A)
Martina Dvořáková (6.A)
Adriana Součková (3.B)
Jakub Janků (5.B)
Miroslava Holanová (4.A)

170
165
163
141
140
140
138

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Na vedoucích příčkách
nedošlo ke změně
v žádné sběrové
surovině.

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

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

3 450
3 450
1 840
421
420
230
230
230
210
185
163
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 25.1. sesbírali 11 211 plastových lahví (k 19.1.2018 to bylo 11 970) a 10 660 plastových
kelímků (k 19.1.2018 to bylo 29 407).
Sběr kovových víček
Sběr plastových víček
Markéta Trojanová (3.A)
37 150
Martin Hejcman (3.B)
25 000 ks
Jakub
Janků
(5.B)
25 700
Pavol Kročil (3.B)
16 983 ks
Lena Šťovíčková (4.B)
20 150
Jakub Janků (5.B)
13 000 ks
Václav
Peterka
(1.A)
15 000
Václav Peterka (1.A)
11 900 ks
Petr Hruška (8.A)
10 500
Ondřej Bursa (3.A)
10 980 ks
Andrea
Bártová
(3.A)
9 631
Lena Šťovíčková (4.B)
9 517 ks
Filip Kuťák (2.B)
7 300
Eliška Rychlíková (2.A)
8 000 ks
Elena
Vítová
(2.B)
4 500
Antonín Bárta (5.A)
6 837 ks
Pavol Kročil (3.B)
4 367
Adéla Roženská (8.A)
6 200 ks
Jiří
Bárta
(1.A)
3 750
Petr Vít (2.A)
5 000 ks
Amelie Viková (5.A)
2 800
Natálie Solarzová (5.B)
4 725 ks
Andrea Viková (2.B)
2 700
Matěj Kulda (4.B)
3 700 ks
Antonín
Vik
(4.B)
2 700
Tadeáš Andrš (2.A)
2 943 ks
Antonín Došek (1.B)
2 600
Aneta Maričová (2.B)
2 300 ks
Klára
Nyklíčková
(3.B)
2 330
Aneta Schwertnerová (3.B)
2 000 ks
Aneta Maričová (2.B)
2 100
Klára Nyklíčková (3.B)
1 930 ks
Tereza
Luštincová
(2.A)
1 600
Ondřej Kulhavý (4.A)
1 700 ks
Jakub Synáč (1.A)
1 513
Tereza Přívratská (3.B)
1 633 ks
Vojtěch
Synáč
(5.A)
1 495
Adam Jiroušek (3.B)
1 500 ks
Ondřej Bursa (3.A)
1 400
Anna Jiroušková (7.B)
1 500 ks
Kristian
Ludvigh
(2.A)
1 072
Antonín Vik (4.B)
1 460 ks
Andy Ságl (4.B)
1 014
Miroslava Holanová (4.A)
1 410 ks
Adéla
Roženská
(8.A)
1 000
Anna Schejbalová (4.A)
1 300 ks
Tadeáš Andrš (2.A)
997
Martina Dvořáková (6.A)
1 237 ks
Michaela
Kaslová
(3.B)
872
Andrea Bártová (3.A)
1 208 ks
Adam Jiroušek (3.B)
500
Tereza Luštincová (2.A)
1 200 ks
Anna
Jiroušková
(7.B)
500
Jakub Synáč (1.A)
1 171 ks
Tereza Přívratská (3.B)
455
Jiří Jansa (5.A)
1 000 ks
Natálie
Solarzová
(5.B)
401
Amelie Viková (5.A)
950 ks
Michal Štěpán (3.A)
189
Veronika Nyklíčková (7.A)
920 ks
Kevin
Denis
Kroka
(2.A)
100
Vojtěch Synáč (5.A)
918 ks
Jiroušková Anna (5.B)
Dohromady jsme k 25.1. sesbírali 156 595 plastových víček (k 19.1.2018 to bylo 113 463) a 166 586
kovových víček (k 19.1.2018 to bylo 197 249).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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250 ks

VYŘAZOVACÍ ČÁST:
Mužstva NIGDO a STEAK HOUSE postoupila přímo do semifinále.
Ostatní čtyři mužstva hrají čtvrtfinále o postup do semifinále:
OLD STARS – DZARDA 2 : 0 (3 : 1, 4 : 2) … do semifinále postupuje mužstvo OLD STARS
EDA – FC SPARTA ORLI 1 : 1 (2 : 3 na samostatné nájezdy, 4 : 1) … 31. ledna se hraje třetí zápas
Kanadské bodování vyřazovací části:
Z
B
Br + A
1.
Martin Zakouřil
2
6
3+3
2.
Matyáš Lacko
2
5
4+1
3. – 4.
Antonín Bárta
2
3
3+0
Karolína Řeháková 2
3
3+0
5. – 6.
David Balog
2
2
2+0
Agáta Hebká
2
2
2+0
7.
Veronika Žďárská 2
2
0+2
8. – 10. Natali Luštincová
2
1
1+0
Barbora Peterová
2
1
1+0
Jakub Šitina
2
1
1+0
11. – 14. Martin Dytrych
2
1
0+1
Miroslav Gabčan
2
1
0+1
Vojtěch Hejna
2
1
0+1
Ondřej Lokvenc
2
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
14 min – Marina Zajacová
7 min – Tomáš Kuťák
6 min – Nikola Winklerová
4 min – Vojtěch Synáč

Úspěšnost zásahů:
75,00 % - Tomáš Kuťák
72,73 % - Marina Zajacová
68,18 % - Nikola Winklerová
66,67 % - Vojtěch Synáč
Prům. počet zásahů na zápas:
60,00 % - Ondřej Křížek
7,50 – Nikola Winklerová
6,00 – Ondřej Křížek
4,00 – Vojtěch Synáč

Ve statistikách brankářů ve vyřazovací části jsou prozatím uvedeni
všichni brankáři.
Čtvrtfinále i všechny další série se tentokrát hrají jen na dva vítězné
zápasy, neboť od 1. dubna bude uzavřena tělocvična!

Pá 1.2.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Po 4. – Pá 8.2.

JARNÍ PRÁZDNINY

Po 11.2.
Út 12.2.
St 13.2.
Čt 14.2.
Pá 15.2.
Po 18.2.
Út 19.2.
St 20.2.
Čt 21.2.
Pá 22.2.
Po 25.2.
Út 26.2.
St 27.2.
Čt 28.2.

1. Paella se zeleninou, tuňákem a drůbežím masem
2. Masová směs „Flamendr“(vepř. maso, papriky, rajčata, okurka, kečup…), čínské nudle
1. Karlovarský guláš, těstoviny
2. Palačinky
1. Obalovaná ryba, bramborová kaše
2. Kuřecí kari s bulgurem
1. Vepřová pečeně, knedlík, zelí
2. Smažené žampiony, brambor
1. Masová haše, brambor
2. Fazole po boloňsku, pečivo
1. Hovězí plátek na slanině, rýže
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
2. Sýrový karbanátek, bramborová kaše
1. Čočka s párkem
2. Zapečená brokolice se smetanovou omáčkou, brambor
1. Rybí čevabčiči, brambor, tatarská omáčka
2. Bramborové krokety se špenátem
Dobrou chuť!
1. Krůtí rolka s jablky, knedlík, červené zelí
2. Milánské špagety
1. Halušky s vepřovým masem na houbové omáčce
2. Zapečené těstoviny
1. Jitrnicový prejt, brambor, zelí
2. Žemlovka s jablky
1. Hovězí pečeně cikánská, rýže
2. Gnocchi Carbonara s drůbežím masem
1. Cisařský řízek, bramborovo-luštěninový salát
2. Plněná bramborová roláda, špenát

Vybírání stravného na únor: středa 30.1., čtvrtek 31.1. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 14 obědů x 23 Kč = 322 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 14 obědů x 25 Kč = 350 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 14 obědů x 26 Kč = 364 Kč
pro veřejnost …………………….......... 14 obědů x 52 Kč = 728 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 únorového čísla předávejte do 25.2. 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.

DALŠÍ VÍKENDOVÁ AKCE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ
31. 01. - 01. 02. - Víkendovka „From Hell to Paradise“ pro žáky 6. – 9. ročníku … více na 2. str.
PŘIHLÁŠKY NA SŠ A SOU
11. 02. - Termín pro odevzdání přihlášek na SŠ a SOU třídní učitelce
12. 02. - Doplněné přihlášky na SŠ a SOU předá třídní učitelka výchovné poradkyni
14. 02. - Vyplněné přihlášky na SŠ a SOU budou vráceny žákům
OSLAVTE S NÁMI VALENTÝNA
14. 02. - Valentýnská pošta na naší škole … více na 2. str.
A JE TU V LETOŠNÍM ROCE JIŽ DRUHÁ DISKOPÁRTY
15. 02. - Diskopárty pro uzavřenou společnost přihlášených žáků 1. – 7. ročníku … více na 2. str.
V ÚNORU POJEDEME BRUSLIT
19. 02. - Bruslařské odpoledne pro žáky 4. – 9. ročníku ... více na 2. str.
20. 02. - Bruslařské odpoledne pro žáky 1. – 3. ročníku ... více na 2. str.
PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ JSOU PŘIPRAVENY TRADIČNÍ BLAHOVECKÉ HRY
19. 02. - Blahovecké hry
VÍKENDOVKA PRO TY NEJMENŠÍ
22.02. - 23. 02. - Víkendovka pro 1.A a 1.B „Rekordyáda“
PŘIPRAVUJEME DALŠÍ TURNAJ ČUM LIGY VE FLORBALU
23. 02. - 4. turnaj ČUM ligy ve florbalu … více na 15. str.
SPORTOVNÍ AKCE
26. 02. - Okrskové kolo ve šplhu žáků 1. – 5. ročníku (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, od 13.00)
27. 02. - Okrskové kolo ve šplhu žáků 6. – 9. ročníku (pořadatel: ZUŠ a ZŠ Rtyně v Podkrkonoší, od 13.00)
OSTATNÍ AKCE
11. 02. - Exkurze 9.A do TONAVY (v rámci ČSP)
13. 02. - Akce pro nejlepší žáky školy – filmové představení Čertí brko (DAJ, od 10.15)
13. 02. - Projekt 3.B „Člověk a jeho tělo“ (4. a 5. vyuč. hod.)
20. 02. - Okresní kolo zeměpisné olympiády (Dvůr Králové nad Labem)
25. 02. - Exkurze 9.A do fy. BOLTIES v Červeném Kostelci (v rámci ČSP)
26. 02. - Dopravní výchova v 4.A, 4.B
28. 02. - Vychází únorové číslo školního časopisu
Bez termínu: Exkurze 5.A na Hvězdárnu v Úpici
POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 01. 02. (pátek)
JARNÍ PRÁZDNINY: 04. 02. – 08. 02.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 14. 02., 21. 02., 28. 02.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

