Školní družina měla
svůj karneval.

V sobotu 16. března byla
Školičku nanečisto.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
7. ČÍSLO
17. ROČNÍKU (2018/2019)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Měli jsme projekt
„Já, ty, my, oni“.

Podruhé za sebou jsem
zvítězila na soutěži
v sudoku.
Z Úpické laťky mám
zlatou medaili.

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

ZŠ Bří Čapků vyhlašuje pro školní rok 2018 - 19
13. ročník výtvarné soutěže
Pro všechny šikovné děti a jejich rodiče pořádáme
tvořivou dílnu na téma
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO
Sejdeme se v úterý 16. dubna 2019 od 15.30 ve
školní jídelně naší školy.
Vezměte s sebou mladší sourozence, rodiče, babičky
a dědy a přijďte si společně vyrobit pěkné výrobky
s velikonoční tématikou. Příspěvkem ve výši 20 Kč
nám přispějete na materiál.
V úterý 23. dubna 2019
proběhne na naší škole DEN ZEMĚ.
O programu budou děti včas informovány.
Aktivity se budeme snažit přizpůsobit aktuální
předpovědi počasí na tento den.
Jediné, co už je pevně dáno, je brigáda 9.A
v ZOO Dvůr Králové nad Labem.

ROZESMÁTÝ SVĚT
na téma svět hmyzu.
Kategorie:
 A = děti do 5 let
 B = předškolní věk (5 - 6 let)
 C = žáci 1. – 2. třídy (6 – 8 let)
 D = žáci 3., 4. a 5. třídy (9 – 11 let)
 zvlášť budou hodnoceny práce jednotlivců a
kolektivů
Technika a formát:
kresba, malba, grafika, kombinovaná technika,
prostorové práce, formát bez omezení
Uzávěrka: 30. dubna 2019
Označení:
na zadní stranu práce uveďte jméno a příjmení
soutěžícího, název práce, kategorii, školu,
věk/třídu
Doručení:
ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32 Úpice,
Mgr. Veronika Prouzová,
verca.prouzova@seznam.cz
V úterý 30. dubna 2019 vás zveme
na oslavy Filipojakubské noci.
Sraz čarodějnic a čarodějů bude
na náměstí T.G.M. v Úpici v 18.00.
Tam se také uskuteční krátká vystoupení a soutěže.
Průvod se poté přesune na Dlouhé Záhony, kde
se uskuteční další program.

Ve čtvrtek 18. dubna jsou Velikonoční prázdniny.
Žáci půjdou do školy znovu v úterý 23. dubna.

V pátek 1. března se pro děti ze školní družiny uskutečnil karneval. Na děti čekalo odpoledne plné zábavy,
které začalo rejem masek. Nejvíce legrace si děti užily při netradičních soutěžích. Kdo měl energii a chuť,
mohl si mezi jednotlivými soutěžemi zatančit na známé písničky. Nálada byla skvělá a všechny děti
se náramně bavily. Karneval jim proto utekl jako voda…Tak zase za rok!
(Eva Jansová)

Třetím firmou, kterou jsme navštívili
v rámci předmětu člověk a jeho svět,
byla firma BOLTJES v Červeném
Kostelci. Viděli jsme ohýbání a řezání
trubek na automatických strojích,
pájení, svařování, tlakování pod vodou a
využití laseru při kontrole kvality ohybů
trubek. Rozšířili jsme si tak obzor a
představu o možnosti zaměstnání
v blízkém okolí.
(Daniela Maršíková,
Nikola Winklerová, Veronika Hainová)

V letošním školním roce jsme zopakovali realizaci úspěšného kurzu „Žákem na zkoušku“, který se zaměřuje
na zlepšení kompetencí budoucích žáků – prvňáčků. Kurz se zaměřuje nejen na rozvoj řeči, sluchového a zrakového
vnímání, grafomotoriky, prostorové orientace a předmatematických představ, ale i na sociální aspekt – začlenění
dítěte do nové skupiny a seznámení se školou. Významnou roli zde hraje i spolupráce s rodiči ve smyslu poskytnutí
inspirace pro interaktivní nácvik v oblastech, které dítěti zatím zcela nejdou.
Ve školním roce 2018/2019 jsme upravili časové rozvržení kurzu tak, aby byla realizace ukončena před zápisem
do prvních tříd. Z devíti zájemců nakonec kurz úspěšně ukončilo šest dětí. Ohlasy na kurz ze strany rodičů byly
pozitivní a závěrečné zkoušky, zakončené předáním vysvědčení z rukou pana ředitele Mgr. Martina Zakouřila, byly
příjemným setkáním.
Děkujeme za realizaci paní učitelce Andree Škodové, školní psycholožce Lence Mikeskové a za pomoc
při závěrečných zkouškách i paní učitelce Janě Hájkové.

V úterý 19. března zavítalo do naší 1.A jedenáct předškoláků ze suchovršické školky, aby
se podívali, jak to v takové opravdické škole vypadá, co se už jejich starší kamarádi
v první třídě naučili a také si zkusili některé úkoly, které prvňáčci plní.
A tak jsme si je pěkně vyzkoušeli. Děti poznávaly písmenka, přiřazovaly k nim obrázky,
zkoušely psát jednoduché uvolňovací cviky na mazací tabulku, počítaly, poznávaly
geometrické tvary a pracovaly také na naší oblíbené interaktivní tabuli. Přesvědčily nás, že
se na školu svědomitě připravují a snad se do ní i těší.
Tak, milí předškoláci, ať vám to nadšení vydrží co nejdéle a ve škole máte jen samé
úspěchy.
(Radka Řeháková)

V úterý 26. března jsme podnikli v rámci projektu „Já,
ty, my, oni“ již třináctou cestu za sebepoznáním a
poznáním druhých.
Témata pro jednotlivé ročníky:
1. – 2. ročník: „Vím, co dokážu“ (sebepoznání)
3. – 4. ročník: „Znám svou třídu, své spolužáky“
5. ročník:
„Cítím se jako Evropan“
6. ročník:
„Evropa a svět“
7. ročník:
„Objevujeme Evropu“
8. ročník:
„Volby“
9. ročník:
„Demokracie jako protiváha diktatury“

V pondělí 4. března 2019 se třída 8.A vydala do Trutnova, aby v tamním Uffu navštívila program Živá knihovna
povolání. Akce pořádaná Svazem průmyslu a dopravy České republiky měla osmákům pomoci při výběru
budoucího povolání a zároveň na ní byly představeny technické a zdravotnické profese, kterých v současnosti
není na trhu práce dostatek.
Na návštěvníky čekaly prezentace firem působících v Trutnově (Kasper Kovo, ABB, Siemens, ČEZ), Oblastní
nemocnice – Zdravotnického holdingu Trutnov a úřadu práce.
Hned na úvod čekalo jednu z našich skupinek milé překvapení – firmu Kasper Kovo a její dceřiné společnosti jí
představil absolvent naší školy, nyní mistr a školitel mladých pracovníků Tomáš Huňat. U „Kaspera“ děti také
soutěžily v rychlosti a zručnosti, když musely na plíšek přišroubovat šroubek a matičku a ještě správně umístit
podložku. Zaměstnanci ČEZu žáky nejprve trochu prozkoušeli z teorie, za správné odpovědi je odměnili
antistresovými žárovkami, jež se ukázaly být vynikající motivací, a poté jim na třech stanovištích představili
řadu profesí, jež v rámci firmy nacházejí uplatnění, i pomůcek a přístrojů, které si osmáci mohli vyzkoušet.
Pracovníci firmy ABB připravili zajímavou prezentaci o kybernetické bezpečnosti a především představili
robota a jeho dovednosti. Siemens prezentoval své tovární výrobky, některé žádané profese a především brýle
pro virtuální realitu, které šly z hlavy na hlavu.
Spolu se studenty trutnovské střední zdravotnické školy obvazovali naší osmáci rány, píchali injekce,
připevňovali plenkové kalhotky, manipulovali s nemocnými. S pracovnicemi úřadu práce vyplnili a vyhodnotili
krátký test, který by jim mohl pomoci s orientací při výběru budoucího profesního zaměření.
Po hodině a půl bohužel museli naši žáci uvolnit místa dalším zájemcům. Plni dojmů a obtěžkáni dárečky a
výhrami se pak rychle přesunuli na autobus a vrátili se zpět do Úpice.
Program byl velmi pěkný a dobře zorganizovaný, zaměstnanci všech zúčastněných subjektů příjemní a ochotní.
Mrzelo nás snad jen to, že na jednotlivá stanoviště bylo příliš málo času a že chybělo více možností vyzkoušet si
některé profesní úkony v praxi.
Děkuji paní učitelce Petře Báčové za pomoc s organizací akce a 8.A za zájem a pěkné chování.
(Renata Kafková)

Přiběhne vedoucí na stavbu a volá na zedníky: „Chlapi, okamžitě ten komín zbourejte!“ „A proč, pane mistr?“
„Protože jsem ten plán držel obráceně. My máme kopat studnu!“
V psychiatrické léčebně zvoní telefon: „Prosím Vás, neutekl Vám v noci nějaký blázen?“ „Ne, proč se ptáte?“ „Ale,
někdo mi v noci unesl manželku!“
Sedí u vody bezdomovec a kouká do vody. Kolemjdoucí povídá: „Místo lelkování byste mohl chytat ryby.“ „A
proč?“ „Až jich nachytáte hodně, tak si můžete pořídit stánek a prodávat je.“ „A proč?“ „A časem i továrnu na ryby.“
„A proč?“ „No proč. Pak už nebudete muset nikdy nic dělat.“ „A co myslíte, že dělám teď?“
Blondýna, zrzka a bruneta stojí před kouzelným zrcadlem, které když někdo zalže, ho pošle do pekla. Bruneta říká:
„Já myslím, že jsem hezká.“ PRÁSK! Bruneta se propadne do pekla. Zrzka říká: „Já myslím, že jsem moudrá.“
PRÁSK! Zrzka se propadne do pekla. Blondýna říká: „Já myslím...“ PRÁSK!
Víte, proč mají psi ocas? Aby se nepřevrátili, když vypláznou jazyk…

Chuck Norris jednou přišel o hlavu. Léčil se z toho celý víkend…
„Paní učitelko, ten fidget spinner mi nemůžete zabavit!“ zlobí se Pepíček. „S čím si bude tatínek večer hrát?“
Jdou takhle dva policajti a jeden najde plechovku. Prohlédne si ji a pak ji hodí na druhou stranu řeky. „Proč jsi ji
zahodil?“ „Protože tam bylo napsáno, otevřít na druhé straně.“
Ve škole se ptá paní učitelka: „Pepíčku, jak poznáš třešeň od jabloně?“ „Podle plodů.“ „Dobře, a když plody ještě
nemají?“ A Pepíček: „Tak pár dní počkám.“
Tři staří pánové byli na zájezdu ubytováni v šedesátém patře mrakodrapu. Po návratu z výletu zjistili, že výtahy
nejezdí. „Pánové, co se dá dělat, musíme pěšky,“ konstatoval jeden. „Ale aby nám to lépe utíkalo, navrhuji při
výšlapu odpoutat pozornost. Já bych mohl začít vyprávět vtipy, ty začneš ve dvacátém patře zpívat a ty ve čtyřicátém
vypravovat smutné příběhy.“ Vyrazili a patra při zábavě ani nevnímali. Když mělo dojít ve čtyřicátém patře na
vyprávění, třetí stařík se vystrašeně nadechl a spustil: „Začnu se svým nejsmutnějším příběhem. Zapomněl jsem na
recepci vzít klíč od pokoje.“
Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají se na film. Brunetka povídá: „Hele, vsadíme se jo? Já sázím, že ten
chlap skočí.“ Blondýnka: „Tak jo, já sázím, že neskočí.“ Dali 200 Kč na stůl a ten chlap skočil. Brunetka se přizná:
„Já ten film už viděla a věděla jsem to.“ A blondýnka na to: „No, já ten film taky viděla, ale myslela jsem, že
podruhé už neskočí!“
K Novákům přijde prodavač vysavačů. Na zem vysype spoustu odpadků a říká: „Všechno, co ten vysavač nevysaje,
sním.“ „Tak to Vám přeji dobrou chuť, od včerejška nám nejde proud.“
Sedí holčička v parku na lavičce a kleje: „Sakra, já se na to vykašlu!“ Jde kolem pán a uslyší to: „Holčičko, proč tak
mluvíš?“ Holčička odpoví: „Tak si pojďte sednout ke mně a já Vám řeknu důvod.“ Holčička mu cosi pošeptá a pán
začne nadávat: „Do prkna, co to má tohle být za blbé fóry!“ Jde kolem starší paní a praví: „Copak se nestydíte takto
mluvit před malou holčičkou?“ „Tak si pojďte k nám sednout a já Vám něco řeknu – ta lavička je čerstvě natřená.“
(Martin Dytrych)

V úterý 24. února navštívil žáky 4. tříd Bc. Vladimír Jiřička z Domu dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové nad
Labem. Pod jeho vedením se děti teoreticky připravovaly na dosažení průkazu cyklisty, který se pokusí získat v
jarních měsících na tamním dopravním hřišti.
Žáci si zopakovali bezpečné chování chodce a cyklisty na pozemních komunikacích, základní dopravní značky a
připomněli si správné vybavení kola. Výuka probíhala formou prezentace na interaktivní tabuli, kde si děti mohly
vyzkoušet řešení některých dopravních situací.
(Eva Prouzová)

V rámci Dnů prevence jsme k tématu finanční gramotnost nacvičovali s žáky 2.B pohádku „Oslava kočky
Mlsounky aneb jak funguje půjčování ve zvířecí říši“. S žáky jsme si rozdělili role, vyrobili jsme si jednoduché
loutky na špejli, vyrobili kulisy zídky a domku a začali jsme nacvičovat krátký příběh. Celý příběh jsme doplnili
písničkami.
První představení jsme měli 29. ledna 2019 pro první a druhé třídy. Vystoupení jsme ještě zopakovali pro třeťáky.
Protože se představení líbilo, rozhodli jsme se ho nabídnout i místní mateřské školce. Děti ze školky Jaromír
za námi přišly ve středu 27. 2. 2019. Rádi bychom se pochlubili i rodičům.
Nacvičení pohádkového příběhu i jeho hraní děti bavilo, a proto jsme se rozhodli, že určitě budeme pokračovat.
Třeba s tématy, které se nás čím dál tím víc dotýkají – závislost na hrách, telefonech, počítačích.
(Lenka Mikesková)

Je to až k neuvěření, jak ten čas letí. Nedávno do prvních tříd nastoupili noví žáčci a nás v brzké době čeká další
zápis budoucích prvňáčků. A to je nejvyšší čas přesvědčit se, jak se na školu děti připravují se svými učitelkami
ve školkách.
Proto jsem v úterý 26. února zavítala do suchovršické školky a hned ve čtvrtek 28. února mezi předškoláky
libňatovské. Společně s dětmi i jejich rodiči jsme si zpříjemnili odpoledne plné písmenek, čísel a zábavy.
Děti mě přesvědčily, že se na školu připravují svědomitě, vždyť už nyní rozpoznají některá písmena, určí
počáteční písmena ve slovech, umí roztleskat své jméno na slabiky, poradí si s čísly, zvládnou je přiřadit
ke správnému počtu puntíků, orientují se mezi geometrickými tvary.
Budoucí prvňáčky bych chtěla moc pochválit a popřát jim hodně štěstí u zápisu i v jejich dalším předškolním
objevování. Pochvala samozřejmě patří i jejich „školkovským“ učitelkám za zodpovědný přístup jak k dětem,
tak i k předškolním činnostem.
(Radka Řeháková)

Ve čtvrtek 7. 3. jsme se vydali na besedu do
knihovny. Březen je měsícem knihy, měsícem
čtenářů. Paní knihovnice Jana Šimková si pro
nás tentokrát uchystala knížky, kde hlavním
hrdinou byly děti. Hodné, snaživé, zlobivé,
rošťáci, detektivové, malé i větší. Svým
vypravováním nás tak zaujala, že hodina a půl
uběhla jako nic. Potom jsme si prohlédli celou
knihovnu, hlavně oddělení pro děti. Kdo chtěl a
měl průkazku, mohl si vybranou knížku hned
půjčit domů. Už nyní se těšíme na další setkání.
(3.B a Blanka Pavlásková)

V sobotu 16. března se v naší tělocvičně konal již 29. ročník Úpické laťky, kterého se zúčastnilo také šest našich
skokanek a skokanů. Tím námi nejopěvovanějším byl určitě Lukáš Trdlikát, který výkonem 161 cm ovládl
kategorii starších žáků. Lukáši, tleskáme. Tvé vítězství bylo pro nás překvapením, ale o to příjemnějším.
Neztratili se ani další reprezentanti v našich barvách. Marina Zajacová obsadila 4. místo v kategorii mladších
žákyň, když překonala laťku ve výšce 120 cm. Výborný výkon předvedl Vojtěch Hejna, jemuž 145 cm vyneslo
konečné 7. – 8. místo v kategorii starších žáků. V nejobsazenější kategorii starších žákyň nás úspěšně
reprezentovala Leona Kubasová, která dosáhla krásného výkonu 130 cm. Bohužel, v nabité konkurenci jí to
stačilo až na 17. místo.
V rámci starších kategorií se odpoledne představili Alexandr Lacko a Nikola Winklerová. Alexandr přeskočil
výšku 135 cm, což mu mezi dorostenci zajistilo 8. příčku. Nikola, bohužel, nepřekonala základní výšku.
Všem reprezentantům i paním učitelkám, které je připravovaly, ještě jednou děkujeme.
(Martin Dytrych)

PŘEHLED VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
Mladší žákyně: Lucie Lombartová (130 cm)

Mladší žáci: Petr Smyček (145 cm)

Starší žákyně: Tereza Prouzová (155 cm)

Starší žáci: Lukáš Trdlikát (161 cm)

Dorostenky: Lucie Sacherová (154 cm)

Dorostenci: Jakub Bělík (193 cm)

Juniorky a ženy: Eva Březinová (160 cm)

Junioři a muži: Nikolas Erben (172 cm)

Pátek 8. března patřil všem ženám, maminkám a babičkám, slavily přece svátek MDŽ. A s gratulací nezapomněli
přispěchat ani naši zpěváčci ze školního sborečku Blahováček, a to hned dvakrát.
Ve středu 6. března jsme navštívili v sále informačního centra učitele důchodce, kteří se zde pravidelně každou první
středu v měsíci schází, tentokrát právě u příležitosti svátku MDŽ a blížícího se Dne učitelů.
V sobotu 9. března jsme zase všem ženám zazpívali v sále nad Tomanem, a že jich tu bylo.
Děti opět nezklamaly, vystoupení složené ze šesti písniček a pěti básniček mělo obrovský úspěch, za což jim všem
mnohokrát děkuju, a tak si každý zasloužil sladkou odměnu.
(Radka Řeháková)

V pátek 8. 3. 2019 jsme se se staršími chlapci vydali na okresní kolo v halové kopané do Hostinného, kam jsme
postoupili po zářijovém vítězství v Havlovicích. Naše sestava nebyla slabá, avšak týmy základních škol a gymnázií z
celého okresu byly již hodně kvalitní a složené většinou z aktivně hrajících hráčů fotbalových klubů. I přes tuto
skutečnost jsme však dokázali tyto silné soupeře potrápit a některým i konkurovat. První zápas proti ZŠ Rudník byl
spíše „oťukávací“. I přes prohru 2:4 nebyl dojem ze hry vůbec špatný a bylo pozitivní, že hned na úvod turnaje jsme
vstřelili nějaké ty branky, kdy skóroval Pavel Fabián a David Balog. Druhý zápas proti Gymnáziu Trutnov byl velmi
vyrovnaný. I přes velký tlak obou mužstev skončil první poločas bez branek. Ve druhém vznikla nepřehledná situace
před naší bránou a bohužel jsme si srazili míč do branky. Tento nešťastný okamžik jsme již nedokázali odvrátit a
prohráli jsme tak těsně 0:1. Ve třetím zápase jsme nastoupili proti velmi silnému mužstvu ze ZŠ Mládežnická
Trutnov. Toto mužstvo všem svým předchozím soupeřům doslova „naložilo“ pěknou porci gólů. My jsme však hru
dokázali udržet a i přes žádnou naši vstřelenou branku byl konečný výsledek pouze 0:3. Družstvu k těmto
výsledkům významnou měrou přispěl i náš gólman Adam Špringer, který během turnaje vystřihl několik
neuvěřitelných zákroků. I přes velkou snahu, možná i díky zranění našeho hráče, jsme nakonec skončili na 7. místě.
I tak patří pochvala všem chlapcům na reprezentaci školy, s ní spojené velmi brzké vstávání a velmi dobré chování
na sportovní akci školy.
Školu reprezentovali: Balog David, Fabián Pavel, Ferenc Petr, Gabčan Miroslav, Hejna Vojtěch, Kuťák Tomáš,
Lacko Matyáš, Špringer Adam, Trdlikát Lukáš
(Blanka Hozová)

Středeční odpoledne bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům sudoku. Na 6. března byl totiž naplánován 11. ročník
neoficiálního mistrovství Úpice v této hře. Celkem 15 účastníků bylo rozděleno do tří kategorií: žáci 1. stupně, žáci
2. stupně a starší mládež či dospělí. Každá kategorie obdržela dvě zadání, přičemž to druhé bylo trochu složitější
než první. Výsledný čas byl získán sečtením časů z obou kol. Pokud někdo sudoku nevyluštil či odevzdal
nesprávné řešení, bylo mu za první kolo automaticky započítáno 15 minut, za druhé 25 minut.
Mezi žáky 1. stupně celkem jasně zvítězil Maxmilián Šeda. V kategorii žáků 2. stupně se vítězkou stala Ivona
Szelke, která vloni ovládla 1. kategorii. Mezi dospělými poosmé za sebou kraloval Josef Rychnovský.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
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Výsledné pořadí 1. kategorie
(žáci 1. stupně):
Maxmilián Šeda
10 min 14 s
Lucie Zahradníková 14 min 31 s
Kateřina Lokvencová 14 min 35 s
Filip Kroka
24 min 05 s
Alex Nguyen
40 min

Výsledné pořadí 2. kategorie
(žáci 2. stupně):
1. Ivona Szelke
10 min 47 s
2. Eliška Sixtová
13 min 21 s
3. Štěpán Nohejl
22 min 32 s
4. Marina Zajacová 40 min

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výsledné pořadí 3. kategorie
(starší mládež a dospělí):
Josef Rychnovský 10 min 37 s
Jiří Lokvenc
28 min 07 s
Hana Maternová
30 min 56 s
Miroslav Golda
31 min 21 s
Jana Kadaníková 34 min 07 s
Jan Materna
40 min

Ve čtvrtek 4. dubna čeká na předškoláčky zápis do 1. třídy. Spousta z nich se už do školy těší. Ale vědí, co
všechno je ve škole čeká? Budou se umět hezky hlásit, budou umět aspoň chvilku klidně sedět v opravdových
školních lavicích? Toto vše a mnoho dalších činností si v sobotu 16. března 2019 mohli u nás ve škole vyzkoušet
v naší tradiční „Školičce nanečisto“.
Na lavičkách na děti čekaly barevné fixy, sešit, pracovní list a také něco malého na zub. Předškoláčci dokazovali
paním učitelkám i rodičům, že zvládnou spoustu činností, které v 1. třídě dělají jejich starší spolužáci – odpovídali
na otázky, hledali na tabuli počáteční písmenko svého jména, určovali ve slově první písmenko a roztleskávali ho
na slabiky, počítali s lentilkami, které u toho „baštili“, hráli si s čísly a puntíky a s písničkou si protáhli své tělo.
Zatočili si kolem štěstí a všem přítomným ukázali, že znají geometrické tvary i barvy. A protože ve třídách máme
také interaktivní tabule, nemohly chybět ani úkoly, při kterých si děti vyzkoušely, jak se s takovou tabulí vlastně
pracuje.
Předškoláčci se snažili, a tak si zasloužili první jedničku s hvězdičkou. Úplně nakonec dostali jako opravdoví
školáci svůj první domácí úkol – krásně vybarvit omalovánku a přinést ji ukázat k zápisu.
(Veronika Prouzová)

Pospojuj čísla od 1 do 10, jak jdou za sebou,
a domaluj obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit.

Pospojuj čísla od 1 do 10. Obrázek si vybarvi.

MY TOWN – moje město
VOCABULARY- slovíčka
PUB- hospůdka
SIGHT- památka
PAVEMENT- chodník
LIBRARY- knihovna
STATION- nádraží
CITY- město
CINEMA - kino
TOWN - město
TOWER - věž, pevnost

BRIDGE- most
SKYSCRAPER- mrakodrap
SHOP - obchod
VILLAGE- vesnice
AIRPORT- letiště
STREET- ulice
CHURCH - kostel
BUS STOP - zastávka busu
FACTORY-továrna

PUZZLE 2
Do křížovky doplň názvy a rozlušti tajenku:
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(vytvořil Jan Hruška 8.A)

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK
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PUZZLE 3 - osmisměrka
Vyškrtej následující slova: 3x hospůdka,
kostel, obchod, kino, památka, pevnost,
autobus
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(D.Maršíková 9.A, T. Pátrová 8.A)
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Zbylá písmena tvoří tajenku:
__ __ __ __ __ __

t

b

PUZZLE 1 -čtyřsměrka
Vyškrtej následující slova: most, ulice,
kostel, 3x obchod, zastávka autobusu,
velkoměsto, věž, 2x hospůdka,

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

Správná odpověď:

PUZZLE 1: _______________
PUZZLE 2: _______________
PUZZLE 3: _______________
Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 5.4.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.

Good luck 
stránku připravila Silvie Žďárská
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Zbylá písmena tvoří tajenku:
__ __ __ __
(vytvořila V. Winterová 8.A)

V sobotu 23. března se uskutečnil 5. turnaj ČUM ligy ve florbalu a byl podobně vyrovnaný jako ten čtvrtý.
O všem rozhodl poslední zápas. Stanula v něm proti sobě mužstva Sokolu Markoušovice a ZŠ Bratří Čapků „A“.
Vítězství oběma mužstvům zaručovalo celkové prvenství. Šťastnějšími byli nakonec markoušovičtí florbalisté, když
zvítězili 1 : 0.
Našemu „Áčku“ patří 3. místo, „Béčko“ obdrželo diplom za 5. místo.
Děkuji všem našim reprezentantům za vzornou reprezentaci naší školy. Mám z vás opravdu radost.
(Martin Dytrych)
Naše mužstvo A nastoupilo v sestavě:
Vojtěch Petera – brankář
Agáta Hebká, Lukáš Hofman,
Michaela Horáková,
Natali Luštincová, Barbora Peterová,
Karolína Řeháková, Adam Špringer,
Nela Špringerová, Veronika Žďárská

Naše mužstvo B nastoupilo v sestavě:
Marina Zajacová – brankářka
David Balog, Erika Danko, Dominika Davidová,
Matyáš Lacko, Barbora Růžičková, Ivona Szelke,
Jakub Šitina, Samuel Vít

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Po tříměsíční odmlce pokračovalo v úterý 26. února 2019 zápolení žáků 1. stupně o putovní pohár Grand Prix. Další
v řadě tradičních soutěží byl šplh, jehož okrskové kolo se uskutečnilo na lánské škole.
Do závodu jsme nastupovali s velkým očekáváním, neboť v historii Grand Prix tato soutěž nepoznala jiného vítěze
než naši školu. Bohužel se nám nepodařilo vítězství obhájit a skončili jsme na druhém místě. Snad se nám podaří
příští rok získat putovní pohár zpět. Všichni naši reprezentanti a reprezentantky se snažili podat co nejlepší výkon
a šplhali na hranici svých možností. Děkujeme jim za předvedené výkony.
(Jana Hájková)
MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ
NAŠICH REPREZENTANTŮ:
Ročník 2011 a mladší:
1. místo: Lukáš Balog
3. místo: Natálie Kadaníková
Ročník 2010:
1. místo: Nikola Hájková, Kristian Ludvigh
2. místo: Lukáš Farský, Tereza Ježková
Ročník 2009:
1. místo: Aneta Schvertnerová
Ročník 2008:
1. místo: Jakub Káža, Kateřina Šrytrová
3. místo: Michaela Ludvíková
Ročník 2007:
1. místo: Kristýna Křížková, Maxmilián Šeda
2. místo: Tereza Wernerová

Ve středu 27. února jsme se zúčastnili soutěže ve šplhu, která se konala ve Rtyni v Podkrkonoší. Soutěž probíhala
celkem v pěti kategoriích – 2007, 2006, 2005, 2004 a 2003. Naše škola se celkově umístila na krásném třetím
místě. Kromě celkového pořadí škol byli oceněni tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky z každé kategorie. Za
jednotlivce jsme získali také několik medailových umístění a to dokonce i zlatých. Mezi chlapci se za kategorii
2004 umístil na prvním místě Pavel Fabián. Z dívek si zlato odnesly hned dvě kategorie – 2005, kde vyhrála Eliška
Grosmannová a 2004, kde byla nejrychlejší Michaela Holanová. Dalším zlatem pro nás bylo i celkové první místo
po součtu časů chlapců a dívek v kategorii 2005, kde jsme měli jako škola nejrychlejší „šplhače“. Všichni
zúčastnění se velmi snažili a podávali skvělé výkony. Někomu se dařilo více, někomu méně. Do příštího roku
zapracujeme, stáhneme nějaké setiny a třeba se posuneme výš i na „bedně“.
(Eva Mertlíková)

Ve středu 13. 3. a ve čtvrtek 14. 3. byl pro všechny chlapce a
pár dívek z druhého stupně připraven další speciální program v
rámci tělesné výchovy, a to návštěva posilovny Gladiator gym
v Úpici. Měli tak příležitost okusit atmosféru pravé moderní
posilovny se vším všudy a potrápit tak svoje těla. Všichni na
začátek absolvovali rozehřívací rozcvičku, dále vyzkoušeli
velké množství posilovacích strojů a činek. Někteří si
vyzkoušeli kruhový trénink, jiní holdovali v převracení
pneumatiky, ručkování po konstrukci nebo zkoušeli údery a
kopy do boxovacího pytle. Nejoblíbenější se však staly běžecké
pásy a trenažéry, které se téměř nezastavily. To vše samozřejmě
pod dohledem kvalifikovaného trenéra.
I přesto, jak je velmi těžké zabavit dnešní mládež, myslím si, že
většina chlapců odcházela alespoň s novou zkušeností a třeba i
motivací či inspirací do budoucího života, jak se starat o svůj
tělesný vzhled a napomoci tak svému fyzickému i psychickému
zdraví.
(Blanka Hozová)

Ve středu 21. března 2019 se konal v naší tělocvičně turnaj okrskového kola ve vybíjené smíšených družstev
žáků 2. – 3. ročníků.
Naše družstvo hrálo první zápas se ZŠ Úpice Lány. Bohužel jsme o jednoho vybitého hráče prohráli, a to nás stálo
první místo. V dalším zápase jsme porazili ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší. Naši hráči získali jistotu a poslední
zápas nad ZŠ Malé Svatoňovice jednoznačně vyhráli. Vybojovali jsme tak druhé místo. Velké poděkování patří
všem hráčům i hráčkám.
(Jana Hájková)

Reprezentovali nás:
Matěj Hofman, Matěj Říha, Ondřej Vít,
Jakub Přívratský, Lukáš Farský,
Martin Hejcman, Valérie Vylíčilová,
Lucie Tláskalová, Nikola Hájková,
Kristýna Pourová, Andrea Bártová,
Klára Nyklíčková
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Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 22. 3. 2019)
2 151,0 kg
86 kg/žáka
Adriana Davidová
1 578,0 kg
69 kg/žáka
Eliška Peterková
1 627,0 kg
68 kg/žáka
Josef Horák
1 327,0 kg
60 kg/žáka
Alfred Pola
1 098,0 kg
55 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
1 040,0 kg
43 kg/žáka
Andrea Bártová
869,0 kg
38 kg/žáka
Pavol Kročil
345,0 kg
23 kg/žáka
Michal Hájek
320,0 kg
18 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
178,0 kg
12 kg/žáka
Veronika Hlavicová
177,0 kg
11 kg/žáka
Anna Jiroušková
156,0 kg
9 kg/žáka
Martina Dvořáková
76,0 kg
5 kg/žáka
Jakub Synáč
92,0 kg
3 kg/žáka
Jan Hruška

965,0 kg
890,0 kg
1 270,0 kg
900,0 kg
550,0 kg
522,0 kg
305,0 kg
175,0 kg
230,0 kg
163,0 kg
177,0 kg
141,0 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 11 039,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 34,50 kg. Pro porovnání
16.
v loňském roce jsme měli sesbíráno 9 345,0 kg s průměrem 28,75 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
17.
16 210 vybitých baterií (k 23.3.2018 to bylo 9 404).
18.
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Klára Zárubová (8.A)
6 100 ks
Josef Horák (2.A)
1 270 kg
Lena
Šťovíčková
(4.B)
5 867 ks
Adriana Davidová (5.B)
965 kg
Lukáš Farský (3.A)
1 335 ks
Alfred Pola (2.B)
900 kg
19.
Filip
Kuťák
(2.B)
649 ks
Eliška Peterková (5.A)
890 kg
20.
Adriana Součková (3.B)
380 ks
Kateřina Šrytrová (5.B)
780 kg
21.
Antonín
Vik
(4.B)
254 ks
Ondřej Kulhavý (4.A)
550 kg
Jakub Janků (5.B)
220 ks
Andrea Bártová (3.A)
522 kg
Petra
Regnerová
(5.A)
200 ks
Aneta Maričová (2.B)
427 kg
Markéta Trojanová (3.A)
162 ks
Petr Vít (2.A)
328 kg
Tereza
Přívratská
(3.B)
156 ks
Pavol Kročil (3.B)
305 kg
Nikola Mádrová (5.B)
138 ks
Lukáš Kargel (4.A)
280 kg
Jiří
Bárta
(1.A)
135 ks
Veronika Nyklíčková (7.A)
230 kg
Jiroušek Adam (3.B)
Nikola Hájková (3.A)
Jakub Přívratský (3.A)
Anna Jiroušková (7.B)
Michal Hájek (6.B)
Čeněk Grund (6.B)
Diana Kuťáková (5.A)

198
191
180
177
175
170
165

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Antonín Došek převzal
vedení ve sběru
kovových víček.

(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)
Tereza Feketová (2.A)
Aneta Maričová (2.B)
Adam Havel (5.A)
Daniela Lelková (3.A)

5 250
5 250
2 180
548
420
230
230
230
215
210
163
117

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

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

2 030
1 921
1 629
1 760
1 235
1 200
900
633
560
500
483
453

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

Dohromady jsme k 22.3. sesbírali 15 308 plastových lahví (k 23.3.2018 to bylo 16 055) a 13 946 plastových
kelímků (k 23.3.2018 to bylo 36 415).
Sběr kovových víček
Sběr plastových víček
Antonín Došek (1.B)
50 000
Martin Hejcman (3.B)
25 000 ks
Markéta
Trojanová
(3.A)
46 650
Pavol Kročil (3.B)
24 028 ks
Jakub Janků (5.B)
43 180
Jakub Janků (5.B)
21 480 ks
Pavol
Kročil
(3.B)
31 294
Andrea Zárubová (8.A)
20 360 ks
Martin Hejcman (3.B)
26 000
Eliška Rychlíková (2.A)
12 500 ks
Tereza
Zárubová
(8.A)
22 600
Václav Peterka (1.A)
11 900 ks
Lena Šťovíčková (4.B)
20 150
Ondřej Bursa (3.A)
10 980 ks
Václav
Peterka
(1.A)
15 000
Lena Šťovíčková (4.B)
9 517 ks
Petr Hruška (8.A)
10 500
Antonín Bárta (5.A)
8 987 ks
Filip
Kuťák
(2.B)
10 405
Petr Vít (2.A)
6 750 ks
Andrea Bártová (3.A)
10 331
Adéla Roženská (8.A)
6 200 ks
Jiří Bárta (1.A)
8 850
Natálie Solarzová (5.B)
4 725 ks
Michaela
Kaslová
(3.B)
4 618
Vojtěch Kryl (2.B)
3 720 ks
Elena Vítová (2.B)
4 500
Matěj Kulda (4.B)
3 700 ks
Andrea
Viková
(2.B)
4 240
Ondřej Kulhavý (4.A)
3 400 ks
Vojtěch Kryl (2.B)
2 980
Aneta Schwertnerová (3.B)
3 300 ks
Petr
Vít
(2.A)
2 950
Antonín Došek (1.B)
3 250 ks
Amelie Viková (5.A)
2 800
Tadeáš Andrš (2.A)
2 943 ks
Antonín
Vik
(4.B)
2 700
Aneta Maričová (2.B)
2 300 ks
Ondřej Bursa (3.A)
2 514
Adam Jiroušek (3.B)
2 300 ks
Klára
Nyklíčková
(3.B)
2 330
Anna Jiroušková (7.B)
2 300 ks
Aneta Maričová (2.B)
2 100
Martina Dvořáková (6.A)
2 237 ks
Tereza
Luštincová
(2.A)
1 600
Adéla Hrdinová (5.B)
2 000 ks
Jakub Synáč (1.A)
1 513
Matěj Klíma (5.B)
2 000 ks
Vojtěch
Synáč
(5.A)
1 495
Klára Nyklíčková (3.B)
1 930 ks
Tereza Feketová (2.A)
1 130
Tereza Přívratská (3.B)
1 633 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
Andrea Bártová (3.A)
1 208 ks
Adam
Jiroušek
(3.B)
850
Tereza Luštincová (2.A)
1 200 ks
Jiroušková Anna (5.B)
Dohromady jsme k 22.3. sesbírali 220 250 plastových víček (k 23.3.2018 to bylo 140 879) a 339 842
kovových víček (k 23.3.2018 to bylo 288 041).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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VYŘAZOVACÍ ČÁST:
FINÁLE:
NIGDO – EDA 1 : 2 (2 : 0, 1 : 2, 1 : 2 na samostatné nájezdy)
SÉRIE O 3. MÍSTO
STEAK HOUSE – OLD STARS 0 : 2 (2 : 5, 2 : 4)

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. EDA
2. NIGDO
3. OLD STARS
4. STEAK HOUSE
5. DZARDA
6. FC SPARTA ORLI

Čelo kanadského bodování vyřazovací části:
Z
B
Br + A
1.
Martin Zakouřil
7 15 11 + 4
2.
Matyáš Lacko
8 14
8+6
3.
David Balog
8
9
8+1
4.
Karolína Řeháková 7
8
7+1
5.
Vojtěch Hejna
8
7
4+3
6.
Adam Špringer
6
6
4+2
7.
Antonín Bárta
3
5
4+1
8.
Jakub Černý
6
4
3+1
9.
Martin Dytrych
7
4
1+3
10.
Veronika Žďárská 7
4
0+4
11. – 12. Michal Hájek
4
3
3+0
Tomáš Marek
6
3
3+0
13.
Blanka Hozová
4
3
1+2
14. – 16. Petr Ferenc
6
2
2+0
Agáta Hebká
2
2
2+0
Lukáš Trdlikát
8
2
2+0
17. – 19. Martin Kejzlar
4
2
1+1
Matěj Kulda
3
2
1+1
Barbora Peterová
7
2
1+1
20. – 21. Daniel Benko
8
2
0+2
Lukáš Hofman
6
2
0+2
22. – 23. Natali Luštincová
2
1
1+0
Jakub Šitina
3
1
1+0
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu
19 min – Vojtěch Petera
14 min – Tomáš Kuťák
14 min – Marina Zajacová
6 min – Nikola Winklerová

Úspěšnost zásahů:
86,36 % - Vojtěch Petera
78,72 % - Tomáš Kuťák
71,43 % - Marina Zajacová
68,18 % - Nikola Winklerová Prům. počet zásahů na zápas:
66,67 % - Vojtěch Synáč
7,50 – Nikola Winklerová
6,33 – Vojtěch Petera
6,00 – Ondřej Křížek

Ve statistikách brankářů ve vyřazovací části jsou uvedeni všichni
brankáři.
Letošní vyřazovací část se hrála jen na dva vítězné zápasy, neboť
od 1. dubna bude uzavřena tělocvična!
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3.4.

Čt

4.4.

Pá 5.4.

Po

8.4.

Út

9.4.

St 10.4.
Čt 11.4.
Pá 12.4.

Po 15.4.
Út 16.4.
St 17.4.
Čt 18.4.
Pá 19.4.

Po 22.4.
Út 23.4.
St

24.4.

Čt

25.4.

Pá 26.4.

Po

29.4.

Út

30.4.

1. Italský guláš, těstoviny
2. Americké bramborové placičky
1. Rizoto z krůtího masa
2. Rybí špíz, opékaný brambor
1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Hovězí tokáň, kuskus
1. Vepřenky s cibulí, brambor
2. Buchty
1. Slepice na paprice, knedlík
2. Sýrové placičky s pórkem a brokolicí, brambor
1. Kuřecí maso s červenou fazolí, rýže
2. Smetanovo-houbové noky
1. Zeleninové řízečky, bramborová kaše
2. Husitská směs (vepřové maso, játra, žampiony), čínské nudle
1. Masové kuličky s boloňskou omáčkou, těstoviny
2. Bramborové taštičky s jablečnou náplní
1. Obalované rybí porce se sýrem, brambor
2. Krůtí na kari s bulgurem
1. Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
2. Milánské špagety
1. Krůtí závin se zeleninou, rýže
2. Neapolské nudle
1. Ražniči na plechu, brambor
2. Bramborová roláda plněná uzeným masem, špenát
1. Klobásový karbanátek, těstovinový salát
2. Palačinky
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
VELKÝ PÁTEK
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
1. Smažený sýr, brambor
2. Pizza
1. Čočka s párkem
2. Rizoto z Janova
1. Maminčino kuře s těstovinami
2. Rýžový nákyp s broskvemi
1. Přírodní vepřový řízek, bramborová kaše
2. Cmunda (bramborák, uzené maso, zelí)

Dobrou chuť!

1. Drůbeží maso po čínsku, rýže
2. Krupicová kaše
1. Rybí karbanátek, brambor
2. Česnekový kuskus s pórkem a žampiony

Vybírání stravného na duben: čtvrtek 28.3. a pátek 29.3. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 23 Kč = 437 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 25 Kč = 475 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 26 Kč = 494 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 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 dubnového čísla předávejte do 25.4. 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.

OFICIÁLNĚ PŘIVÍTÁME BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
04. 04. - Zápis do 1. ročníku (budova 1. stupně, 13.30 – 17.00)
TO NÁM TO LETÍ – UŽ JE TU HODNOCENÍ 3. ČTVRTLETÍ
10. 04. - Pedagogická rada
11. 04. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 16.00, 2. stupeň od 17.00)
BLÍŽÍ SE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
12. 04. - 1. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory
15. 04. - 2. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory
16. 04. - 1. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro osmileté obory
17. 04. - 2. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro osmileté obory
PŘIJĎTE TVOŘIT DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
16. 04. - Velikonoční tvoření … více na 2. str.
DEN ZEMĚ
23. 04. - Den Země … více na 2. str.
23. 04. - Brigáda 9.A v ZOO Dvůr Králové nad Labem
NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT ČI POSLAT SVÉ PRÁCE
30. 04. - Poslední termín pro odevzdání prací do výtvarné soutěže Rozesmátý svět … více na 2. str.
30. 04. - Odeslání formulářů, smluv a výtvarných děl do mezinárodní soutěže „Co budeme dělat na Měsíci
a proč je to důležité“
OSLAVY FILIPOJAKUBSKÉ NOCI
30. 04. - Oslavy Filipojakubské noci … více na 2. str.
OSTATNÍ AKCE
04. 04. - Školní kolo Pythagoriády v 7.A
09. 04. - Okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 6. – 8. ročníku (Gymnázium Trutnov)
09. 04. - Literární vycházka 4.A a 4.B (rodina Čapkova) – Městská knihovna Úpice
17. 04. - Keramický kroužek
24. 04. - Divadlo v anglickém jazyce (žáci 7. – 9. ročníku)
29. 04. - Vychází dubnové číslo školního časopisu
Bez termínu: Návštěva předškoláků z MŠ Libňatov
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – ČTVRTEK 18. 04.
PRAVIDELNÉ AKCE
Plavecký výcvik 3.A a 3.B – 03. 04., 10. 04.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

