Obhájila jsem loňské
prvenství ve sběru
tetrapaků.
Zvítězila jsem v nejstarší kategorii
pěvecké soutěže Blahovecký
zpěváček.
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Žáci 2. stupně se již do tohoto projektu zapojili v rámci Anglického klubu a vesele posílají pohlednice do
celého světa. Za každou odeslanou pohlednici jim do schránky přistane pohlednice od někoho z jiné země.
Takto jsme odeslali již přes 40 kartiček a bezmála tolik pohledů k nám doputovalo z jiných zemí. Dopisování
je pouze v anglickém jazyce, takže si žáci mají možnost rozšířit slovní zásobu, dozvědět se něco o odesílateli
jejich pohledu, nebo o jeho zemi. Všichni máme radost z odeslaného pohledu a vždy netrpělivě
očekáváme, kdy ve schránce najdeme další hezký obrázek třeba z Japonska, Číny, Kanady, Finska, Ruska,
Francie, USA, Německa, ... takže: Happy postcrossing !!
(Silvie Žďárská)

Zveme vás na slavnostní rozloučení se žáky 9.A
ZŠ Bratří Čapků,
které se uskuteční ve čtvrtek 27. června
od 16.00 v loutkovém divadle.
Po kulturním programu budou žáci
„ošerpováni“, bude jim předáno poslední
vysvědčení s razítkem naší školy a nejlepší
z nich budou odměněni.
Vše bude natáčet Televize JS.

V týdnu od 8. do 12. července
se pro přihlášené děti
koná tradiční tábor školní družiny
na Hoffmannově boudě v Janských Lázních.

Ve středu 5. června se uskutečnil 2. ročník pěvecké soutěže „Blahovecký zpěváček“. Ve třídě 1.A se sešli
odvážlivci, kteří si připravili jednu libovolnou písničku a zazpívali ji před publikem bez klavírního doprovodu,
o což to bylo těžší. Děti se moc snažily a za své výkony byly odměněny potleskem. Ti nejlepší zpěváčci si odnesli
diplom a sladkou odměnu.

A jak soutěž dopadla?
V kategorii 1. a 2. třídy zvítězila Eliška Rychlíková,
na druhém místě se umístila Andrea Viková a třetí
místo obsadila Eliška Srnová.
V kategorii 3. až 5. tříd byla nejlepší Ema Brátová,
druhé místo si vyzpíval Jan Ježek a třetí
obsadila Veronika Vavrušová.
Nejlepší zpěvačkou za druhý stupeň se stala Andrea
Šrytrová.
Všem zúčastněným moc děkujeme za odvahu
a příjemně strávené odpoledne.
(Veronika Prouzová)

Šestý červnový den se na naší škole stal dnem boje proti kouření. Hned po ránu k nám dorazily čtyři studentky
VOŠZ a SZŠ Trutnov v čele s naší bývalou žákyní Kateřinou Morávkovou. Před třemi třídami (6.B, 7.A a 7.B)
postupně prezentovaly propracovaný preventivní program.
Doufejme, že si z něho naši žáci vezmou ponaučení.
(Martin Dytrych)

Poslední letošní soutěží z fyziky byla Archimediáda určená pro žáky sedmé třídy.
Úkolem bylo vyřešit 4 výpočtové úlohy o pohybu, hustotě, hmotnosti a tlaku vzduchu. V páté úloze řešitelé
prováděli domácí experiment. Cílem bylo pomocí jednoduchých pomůcek vyrobit „páku“ a s pomocí páky pak
určit hmotnost drobných předmětů (knoflíků).
Vítězkou školního kola Archimediády se s pečlivě
vypracovanou prací stala Marina Zajacová (7.B). Na
druhé pozici se umístila Anna Jiroušková (7.B) a na
třetím Vojtěch Petera (7.A).
Třem nejlepším gratuluji. Všem, kteří se zúčastnili,
děkuji a přeji hodně úspěchů v dalších fyzikálních
soutěžích.
(Věra Nývltová)
Výsledné pořadí:
1. Marina Zajacová (7.B)
2. Anna Jiroušková (7.B)
3. Vojtěch Petera (7.A)
4. Nikola Makulová (7.B)
5. Sabina Schwertnerová (7.B)
6. Štěpán Nohejl (7.A)

Soutěže ve sběru tetrapaků
se zúčastnilo v termínu
od 3. do 14. června 22 žáků, kteří
dohromady nasbírali 11 993
obalů.
V tabulce vpravo jsou uvedeni
všichni sběrači, kteří donesli
alespoň 100 ks tetrapakových
obalů.
Děkuji všem, kteří se soutěže
zúčastnili.
(Jaromír Beránek)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lena Šťovíčková (4.B)
Veronika Hlavicová (9.A)
Sabina Kubasová (7.A)
Dominik Manych (6.A)
Diana Kuťáková (5.A)
Veronika Nyklíčková (7.A)
Adriana Součková (3.B)
Vojtěch Kubík (2.B)
Petr Vít (2.A)
Petr Hruška (8.A)
Ondřej Kulhavý (4.A)
Alfred Pola (2.B)
Natálie Hájková (2.B)
Natálie Kadaníková (2.A)
Daniela Lelková (3.A)

4 191 ks
1 606 ks
1 459 ks
1 200 ks
700 ks
500 ks
400 ks
270 ks
257 ks
197 ks
180 ks
170 ks
115 ks
114 ks
108 ks

V úterý 11. června vyrazila 5.A na dvoudenní výlet do Chlumce nad Cidlinou.
Hned po příjezdu vlakem do města jsme vyrazili na zámek Karlova Koruna.
Teplota se už v 10 hodin dopoledne šplhala ke 30° a všem bylo děsné horko.
V zámku byl příjemný chládek. Paní průvodkyně nás seznámila s historií a
zajímavostmi zámku i s historií a pikantními povídačkami o šlechtickém rodu
hrabat Kinských, kteří zámek vlastní a dokonce zde stále žijí. Po prohlídce
jsme si naplnili bříška výborným řízkem s bramborem v improvizované
restauraci přímo na nádvoří zámku.
Po výborném obědě jsme pod dozorem lesníka vyrazili poznávat místní floru
a faunu do okolního lesoparku. Děti se učili poznávat stromy podle tvaru listů
a mohli tak na vlastní oči spatřit třeba babyku nebo jilm. Šťastnou náhodou
jsme na jednom ze stromů našli i vzácného roháče.
Po procházce lesoparkem jsme se s celým areálem rozloučili a vyrazili do
kempu, kde nás čekalo ubytování v chatkách a především studený osvěžující
bazén se skluzavkou. Vzhledem k přetrvávajícímu horku jsme u bazénu
vydrželi až do večera. K večeři si někteří opekli špekáčky, jiní si zvolili jen
obložené rohlíky.
Ve středu ráno jsme posnídali, uklidili chatky a už v 8:15 jsme se vydali na pěší cestu do Fajnparku. Cestou se hrála
hra Kolíček, kterou nakonec prohrála třídní učitelka a musela plnit úkol zadaný třídou – skočit „beko“ neboli
backflip. Úkolu se nevyhla a „beko“ na bungee trampolíně úspěšně zvládla.
Ve Fajnparku bylo úžasně, ale vedro. Společně jsme si užili trampolíny, safari i ufo autíčka, 5D kino, Bosostezku,
skluzavku Kiliminjaro a někteří šli i do Zvířátkova. K osvěžení jsme rádi využívali rozprašovače v podobě květin
nebo místní Brouzdálko. V Jedlíkově jsme si kupovali studené osvěžující nápoje a ledovou tříšť. Domů jsme
odjížděli příjemně unavení a spokojení.
Třída byla skvělá, ukázněná a všichni účastníci mají obrovskou pochvalu za hladký a bezproblémový průběh celé
akce.
(Kateřina Minarčíková a Ivana Mesnerová)

1. stupeň:
1.
Lena Šťovíčková (4.B)
2.
Veronika Vavrušová (5.B)
3.
Andrea Viková (2.B)
4.
Viktorie Kyselová (2.A)
5.
Erika Danko (5.A)
6.
Valerie Vylíčilová (3.A)
7.
Nikol Anna Hejnová (4.A)
8.
Eliška Srnová (2.A)
9.
Eliška Peterková (5.A)
10. Kateřina Lokvencová (4.B)
11. Adriana Davidová (5.B)
12. Ondřej Kulhavý (4.A)
13. Tereza Wernerová (5.B)
14. Andrea Bártová (3.A)
15. Adéla Homolová (3.A)
16. Andrea Jursíková (4.A)
17. Elena Vítová (2.B)
18. Maxmilián Šeda (5.A)
19. Daniela Grundová (3.A)
20. Nikola Hájková (3.A)

55 b.
53 b.
52 b.
50 b.
50 b.
49 b.
48 b.
45 b.
45 b.
43 b.
43 b.
43 b.
43 b.
43 b.
43 b.
43 b.
43 b.
42 b.
42 b.
42 b.

Nejlepší žáci 1. ročníku:
Adéla Baboráková, Magdaléna Ottová, Alžběta Petirová (všechny 1.A)
Antonín Došek, Vojtěch Hejna (oba 1.B)

2. stupeň:
1.
Andrea Zárubová (8.A)
88 b.
2.
Adéla Roženská (8.A)
81 b.
3.
Karolína Řeháková (7.A) 70 b.
4.
Tereza Tláskalová (8.A) 69 b.
5.
Natali Luštincová (7.A)
52 b.
6.
Veronika Žďárská (7.A)
49 b.
7.
Marina Zajacová (7.B)
45 b.
8.
Veronika Hlavicová (9.A) 43 b.
9.
Agáta Hebká (8.A)
42 b.
10. Nikola Winklerová (9.A) 39 b.
11. Klára Zárubová (8.A)
39 b.
12. Nela Špringerová (7.A)
39 b.
13. Nikola Makulová (7.B)
38 b.
14. Eliška Grossmannová (8.A) 35 b.
15. Barbora Peterová (7.A)
35 b.
16. Vojtěch Petera (7.A)
35 b.
.

Při rovnosti bodů
rozhodoval lepší
prospěch a menší
počet přestupkových
bodů.

Ve čtvrtek 20. června jsme se s našimi zpěváčky sešli na posledním vystoupení tohoto školního roku, Letním
koncertíku, který se konal již po několikáté v loutkovém divadle. Děti tentokrát zazpívaly písničky převážně
pohádkové, na závěr samozřejmě nemohla chybět naše tolik oblíbená a aktuální „Červnová učitelka“. Děti opět
nezklamaly a i přes dusné počasí odvedly skvělý výkon, za což jim mnohokrát děkuji.
(Radka Řeháková)

Jde žabák kolem louže, ve které je žába. Žabák navazuje řeč: „Ahoj, jaká je vodička?“ Žába: „Vypadám snad jako
teploměr?“
Pán v autě jede po silnici a zastaví u policajta a ptá se: „Na Žďár?“ A policajt odpoví: „Nažďár, taky nemáte žuby?“
Pepíček byl první den ve škole. Další den ráno ho matka budí: „Pepíčku, vstávej, musíš jít do školy!“ „Cože? Ještě
jednou?“
Proč blondýna nedokáže napsat číslo 11? Protože neví, jakou jedničku má napsat první.
Starý děda leží na smrtelné posteli a tiše umírá. V tom mu k nosu přivane vůně čerstvě nasmažených koblih z
kuchyně. Sebere poslední síly, které ještě má, sleze z postele a plazí se do kuchyně. Už je vidí před sebou... celý talíř
voňavých koblih... už natahuje ruku... už je blízko! V tom se přižene bába, pleskne ho přes ruku a křičí: „Necháš to!
Ty jsou na pohřeb!“
Chuck Norris dokáže vypít pivo i se sklenicí!
Pětkař přijde domů a už od dveří radostně křičí: „Nebudete tomu věřit, ale já dostal dvojku.“ „No výborně a z čeho?“
„Z chování.“

Žebrák postával na ulici a v každé ruce držel jeden klobouk. Jeden kolemjdoucí mu do jednoho klobouku hodil bůra
a zvědavě se ptá: „Hele, proč držíš v každé ruce jeden klobouk?” „Obchody jdou poslední dobou dobře, tak jsem se
rozhodl otevřít novou pobočku.”
Volají si takhle dvě slečny. Jedna je blondýna a druhá brunetka. Brunetka se na něco ptá blondýny, ale ona jí vůbec
neodpovídá. Ptá se znovu a pořád nic. Brunetka se naštve a zakřičí do telefonu: „Jsi hluchá nebo co?!!“ A blondýna ji
odpoví: „Vždyť jsem ti kývala, že jo!!!“
Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě mu k tomu říká: „Tati, prý jsi chtěl vidět hezké
známky, tak jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje.”
Volá uživatel na technickou podporu, že mu nejde vložit do mechaniky třetí instalační cédéčko. Technik po delším
přemýšlení: „Poslyšte, a vyndal jste vůbec to druhé?” „Ne, a to mi připomíná, že ta už tam šlo taky nějak špatně!”
Přijde důstojník do tetovacího salonu a ptá se: „Mohli byste mi na záda vytetovat tank?” „Klidně - žádný problém.”
Za dvě minuty tetovač hlásí: „Hotovo!” „To jste zvládl za pouhé dvě minuty?” „Vždyť to byla jen čtyři písmena!”
V jedné zoologické zahradě pozorují návštěvníci v kleci vlka a beránka, jak si vesele žijí v ideální harmonii.
„Prosím Vás, jak jste to dokázali?” ptají se s obdivem zřízence. „No docela jednoduše. Každé ráno dáváme do klece
nového beránka.”
Přijde chlap k doktorovi a ten mu předepíše čípky. Pacient se vrátí domů a rozbalí je. Chvíli na ně zamyšleně kouká,
protože neví, co to je. Pak vezme nůž, nařeže čípky na kousky, ukrojí si k tomu kus chleba, nakrájí cibuli, osolí,
přidá ocet a nakonec to všechno sní. Ráno přijde do ordinace a oznamuje: „Pane doktore, tak už mi ty čípky došly.”
„Chlape setsakramentská, vždyť jsem vám jich předepsal celou krabičku,” diví se lékař. „Vy ty čípky snad jíte!”
Pacient se rozesměje: „Ne, asi si je strkám do zadku!”
(Martin Dytrych)

V pátek 14. června jsme se se třemi třídami napříč 2. stupněm vydali na školní výlet/exkurzi do Liberce. Vyrazili
jsme již v 7 hodin ráno z úpického náměstí objednaným autobusem. Už po cestě bylo jasné, že nás celý den budou
doprovázet slunce a vysoké teploty.
Naší první zastávkou byla iQLANDIE, kde jsme se žáky prozkoumali všech třináct expozic. Z těch nás nejvíc
zaujaly Živly, kdy si žáci mohli zkusit vytvořit vodní vír nebo vstoupit do větrné komory. V expozici GEO
se naopak našli pouze dva odvážlivci – pan učitel a jedna žákyně, kteří vyzkoušeli vesmírný gyroskop. Expozice
Tělo mimo jiné nabízela prohlídku bytu „potmě“, měření krevního tlaku, srdečního rytmu nebo kapacity plic.
Neméně oblíbenou expozicí byla ta, která se věnovala lidským smyslům, kde jsme si ohmatali Braillovo písmo,
přičichli k neznámým vůním nebo vyzkoušeli náš postřeh. Venku před budovou si ještě žáci vyzkoušeli zvednout
pomocí páky automobil Škoda. Potom jsme se nasvačili, vyfotili, něco pokoupili a vyrazili směr ZOO.
U vstupu do ZOO si žáci vzali mapku, vyslechli pokyny ohledně slušného chování a hodiny a místě srazu
a s očividným nadšením se vydali na „samoprohlídku“. Přestože byly teploty opravdu vysoko, viděli jsme skoro
všechna zvířata včetně pověstných bílých tygrů. Zároveň jsme ale všichni s netrpělivostí vyhlíželi stánek
s chladivým občerstvením ve formě nanuků či zmrzliny a alespoň trochu stínu. Na domluvené místo to
v domluvenou hodinu stihli nakonec všichni a včas, i když se to zprvu vůbec tak nejevilo.
Jak cestu domů, tak celý výlet jsme si užili. A děkuji kolegům, paní učitelce Žďárské a panu učiteli Beránkovi,
za pomoc s organizací a dobrou náladu.
(Lenka Nováková)

Tělocvična, ve které v minulých
letech probíhala oslava Dne dětí,
je mimo provoz – opravuje se.
Proto jsme letos tento svátek
oslavili trochu jinak a společně
s dětmi z mateřských škol. Byli
jsme pozváni do úpického kina
na filmové představení Hledá
se yetti. Vtipný „animák“ zaujal
všechny děti a kino se otřásalo
smíchy.
Věříme, že i s touto formou
oslavy svého svátku byly děti
spokojené a že si představení
užily.
(Eva Prouzová)

V úterý 4.6. se žáci 4.A vydali na školní výlet. Den začal jako obvykle, že jsme přišli do školy, kde jsme se už
netrpělivě připravovali. Před půl devátou ráno jsme vyšli na autobusovou zastávku na most II. odboje, kde jsme
nastoupili na linkový autobus. Jeli jsme na zastávku do Červeného Kostelce – U Devíti křížů, kde jsme vystoupili.
Odtud jsme šli lesní cestou dlouhou asi 2 km k hradu Vízmburk. Na hradě jsme posvačili a potom následovala
prohlídka. Pan správce nám vyprávěl o historii hradu, což bylo pro některé nudné. Když však přišla řeč na
„mučírnu“, tak rázem všichni ožili. Viděli jsme několik mučicích nástrojů a pan správce nám i vyprávěl, jak se dané
nástroje používali. Všichni jsme měli husí kůži a některým se o tom bude asi i zdát. Z hradu Vízmburk jsme zamířili
do Havlovic do sportovního areálu vzdáleného asi 2 km. Cestou jsme narazili na místního kocoura, kterého jsme
velmi zaujali, a pronásledoval nás asi 300 m. Nakonec jsme před ním museli utíkat, abychom se ho zbavili. Když se
to povedlo, mohli jsme vesele pokračovat k našemu cíli.
Ve sportovním areálu jsme se občerstvili a pak už jsme si hráli
na „atrakcích“. Někdo šel skákat na trampolínu, někdo hrál
tenis, golf nebo fotbal, jiní zase jezdili na šlapací čtyřkolce.
Vzhledem k tomu, že bylo slunečné a velmi teplé počasí,
využili jsme i řeky Úpy. Na tamní skluzavce jsme se sklouzli
do řeky. Někteří tam i plavali a nejraději by tam zůstali celý
den i přes ledovou vodu. Přibližně ve dvě hodiny odpoledne
jsme se vydali zpět do Úpice. Šli jsme podél řeky Úpy po cestě
dlouhé asi 2,5 km. Když jsme dorazili do Úpice, tak jsme se
rozloučili a každý se vydal už svou vlastní cestou. Myslím, že
si tento mírně turistický výlet po našem okolí všichni užili.
Počasí nám vyšlo na jedničku, všichni se ve zdraví vrátili,
takže co víc si vlastně přát. Děkuji všem zúčastněným a
doufám, že se jim výlet líbil stejně tak jako mně.
(Eva Mertlíková)

V dnešní době jsou děti vystaveny mnoha situacím,
které jim mohou krajně znepříjemnit život. Proto jsme
se tentokrát rozhodli zasvětit dva červnové dny
nebezpečím, které nás ohrožují. Žáci strávili jeden den
ve škole a druhý den v areálu na Dlouhých Záhonech.
Program sestavila a zajistila školní psycholožka Lenka
Mikesková, za což jí velmi děkuji. Zapojena do něho
byla řada organizací. Informace byly dětem předávány
v podobě praktických zkušeností a modelových situací.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se na programu podíleli.
(Martin Dytrych)
Spolupracující organizace:
BESIP, BPA Malé Svatoňovice, ČČK, HZS Trutnov,
MP Trutnov, Oblastní charita Trutnov, Policie ČR –
psovodi, PPP KHK, SDH Úpice, SŠIS Dvůr Králové
nad Labem, SZŠ a VOŠ Trutnov, VS Odolov

V pátek 7. června 2019 vyrazili prvňáčci za vrchním čarodějem Archibaldem I. na pohádkový hrad a zámek Staré
Hrady nedaleko Jičína.
Hned po příjezdu jsme byli všichni vyhladovělí, tak jsme se řádně posilnili svačinkami od maminek. Podívali jsme
se do Čarodějné bestyjoly s živými zvířátky – viděli jsme kozu, ovečky, bílé pávy, bažanty, hrdličky, králíčky…
Pak už jsme se vydali na prohlídkový okruh do zámeckého pohádkového sklepení. Zde našli svůj domov čertíci,
vodníci, skřítkové a veselí strašidláci. Viděli jsme lesní a ledové království, čertovskou a vodnickou domácnost,
pohádkovou hladomornu, rodinu starohradského obra, velkého ochočeného draka z lesního království, palác plný
skřítků a obří smaragdové draky.
Po krátké pauze, během které jsme utráceli penízky za suvenýry a něco na zub, nás čekala pohádková půda. Ale
ještě před ní jsme absolvovali rychlokurz létání na koštěti. I když ho všichni zvládli na jedničku, museli stejně
nakonec všichni vyšlapat 73 schodů na půdu po svých. Na prostorné hradní půdě opředené letitými pavučinami
se zabydlely čarodějnice různých kategorií, pravá starohradská strašidla, strašidýlka a také pěkně vykutálení
skřítkové. Navštívili jsme strašidláckou kuchyni, čarodějnou prádelnu a mydlírnu, viděli jsme obří rubínové draky.
A protože byl čas oběda, dojedli jsme svačiny a doutráceli poslední penízky. A než jsme nesedli do autobusu
a vydali se na cestu domů, zašli jsme se ještě podívat na nedaleký rybník, kam se v případě poruchy koštěte mělo
nouzově přistávat.
Děti byly hodné, počasí nám přálo a cesta byla bezproblémová – výlet se nám opravdu vydařil a určitě na něj
budeme všichni vzpomínat!
(Veronika Prouzová)

Závěr školního roku si osmáci zpříjemnili ekologickým kurzem, který ve dnech 12. až 14. června 2019 strávili na
chatě Start v Peci pod Sněžkou.
Ve středu ráno budila výprava osmáků pozornost zákazníků úpického Penny Marketu, před kterým se sešli a se
svými zavazadly čekali na autobus, do kterého museli naskládat nejen své krosny, batohy a tašky, ale i proviant na
následující tři dny. Náročná logistická operace byla s trochou úsilí zdárně provedena, paní řidička mohla zavřít
dveře a vyrazit k horám. Autobus vysupěl i kopec nad hotelem Horizont, a tak osmáci vozidlo rychle vyprázdnili a
přesunuli se do chaty. Zde se rozdělili do pokojů, vybalili všechny věci a povlékli postele.

Závěr školního roku si osmáci zpříjemnili ekologickým kurzem, který ve dnech 12. až 14. června 2019 strávili na
chatě Start v Peci pod Sněžkou.
Ve středu ráno budila výprava osmáků pozornost zákazníků úpického Penny Marketu, před kterým se sešli a se
svými zavazadly čekali na autobus, do kterého museli naskládat nejen své krosny, batohy a tašky, ale i proviant na
následující tři dny. Náročná logistická operace byla s trochou úsilí zdárně provedena, paní řidička mohla zavřít
dveře a vyrazit k horám. Autobus vysupěl i kopec nad hotelem Horizont, a tak osmáci vozidlo rychle vyprázdnili a
přesunuli se do chaty. Zde se rozdělili do pokojů, vybalili všechny věci a povlékli postele.
Po svačině vyrazili mladí turisté v doprovodu otce a syna Dytrychových na první túru, která vedla přes chatu Milíře,
Lesní horu, Modrý důl a Richterovy boudy. Kopcovitý terén střídaly lesní stezky, ostré sluneční paprsky chvílemi
mírnil příjemný vánek a stín lesa, krásné vyhlídky potěšily oko i duši a daly odpočinout plně vytíženým plicím,
občerstvovací stanicí se místo zavřených bud stal horský potůček. Upocení, ale usměvaví turisté dorazili pozdě
odpoledne zpět na chatu a ihned se vrhli do kuchyně, aby uvařili večeři – dva druhy bramboračky a tvarohové
knedlíky s jahodami. Jen ti nejzdatnější ještě vyrazili na nákupy do centra Pece. Večer osmáci trávili různými hrami,
povídáním, střídáním se ve sprchách a chlapci kurzem vaření, když připravovali guláš na další den. Kurz loupání a
krájení cibule sice přinesl mnoho pláče, ale naštěstí se obešel bez krveprolití. Řád zlaté cibule obdržel Vojta Hejna,
který si se štiplavou zeleninou a nožem poradil nejlépe.

Ve čtvrtek ráno vytáhl Krakonoš pytle s mlhou a přihodil i trochu deště, takže jsme s batohy plnými svačin a teplého
oblečení raději čekali, zda se vládce hor neumoudří. Čekání jsme si krátili hrou kdo – kde – k kým – c jsme
zavzpomínali na ty, kterým nebylo přáno šťastného návratu o – proč, při které jsme se dozvěděli, např. že Pan
ředitel v posteli s jeptiškou jedli zmrzlinu, protože se neměli rádi. Krakonoš nakonec ukončil zalívání a kroupy
nevytáhl vůbec, takže jsme mohli vyrazit na nejdelší túru. Protože jsme vyšli pozdě a počasí stále nevypadalo jistě,
pomohli jsme si – k radosti všech dětí – na vrchol Sněžky lanovkou. Na vrcholu bylo chladno a větrno, a když jsme
si chtěli prohlédnout zdejší stavby, museli jsme od nich být jen několik kroků a ještě zapojit fantazii. Ti, kteří byli na
Sněžce poprvé, budou na naši nejvyšší horu muset vyrazit znovu při lepší viditelnosti. Po kluzkých kamenech jsme
se pevně svírajíc řetězy vydali ke Slezskému domu. Rozklepaným nohám dodala energii vydatná svačina, takže nás
pak opět spolehlivě nesly přes rašeliniště až k Luční boudě, kde jsme se ohřáli a posilnili na další cestu. Všichni
svorně jsme funěli do kopce k Výrovce, u kapličky zasvěcené obětem hor jsme zavzpomínali na ty, kterým nebylo
dopřáno šťastného návratu, odvážlivci si zařádili na zbytcích sněhu. Protože jsme se k horám chovali hezky,
nevyhazovali odpadky, chodili po vyznačených cestách a nekřičeli jsme, nakonec se nad námi Krakonoš slitoval,
uklidil mlhu, odehnal mrholení a nechal vysvitnout sluníčko. Po zbytek cesty jsme se kochali krásnými výhledy na
sněhovou mapu republiky, Sněžku a její sousedky a dmuli se pýchou, jakou dálku už jsme urazili. Na Bramberku už
některým docházely síly, pomohli si tedy dolů z kopce válením sudů. Cestu přes Pec a závěrečné stoupání do cíle už
provázelo lehké zoufalství, ale nakonec i poslední kopec všichni úspěšně zdolali. Předvařené jídlo jsme jen rychle
ohřáli a s plným žaludkem už nohy tak nebolely. Večer se chatou opět nesly výkřiky karbaníků, povídání a smích,
ale osmáci se tentokrát do svých pokojů odebrali dobrovolně, tak je túra vysílila 
V pátek si většina žáků přispala, od pozdní snídaně přešli rovnou k přípravě oběda nebo balení věcí a úklidu pokojů.
Na poobědovou procházku chtěly jít pouze paní učitelky, douklidili jsme tedy chalupu a čekali na autobus. Na
sluníčku se za příjemného vánku příjemně lenošilo, a tak ani nevadilo, že pan řidič dorazil později. Do rozpálené
Úpice jsme dorazili trochu posmutnělí, protože bychom si pobyt v Krkonoších byli bývali rádi prodloužili.
Za všechny osmáky mnohokrát děkuji paní učitelce Věře Nývltové, „vedoucí zájezdu,“ která celý kurz připravila,
v obdivuhodné kondici ho odchodila a odvařila s námi, byla nám průvodkyní a mnohé naučila milovat hory. Velikou
pochvalu si zaslouží i všichni osmáci, kteří byli příjemní a usměvaví, statečně chodili, ochotně vařili a uklízeli a u
ničeho neremcali. Děkujeme také ochotným pracovníkům Penny Marketu a rodičům Zárubovým za perník.
(Renata Kafková)

Pospojuj čísla od 1 do 20, jak jdou za sebou,
a domaluj obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit.

Poznáš, z které pohádky je obrázek?
Pečlivě si ho vybarvi.

HOLIDAYS -prázdniny
PUZZLE 1

PUZZLE 2

Nápověda: volejbal, pláž,
mušle, stan, letadlo, les

PUZZLE 3
- doplň křížovku

PUZZLE 4
-najdi v osmisměrce
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Nápověda: tenis, léto, delfín, teplý, pláž,
písek, mušle, jezero
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Vodorovně
4. míč
5. letadlo
6. hvězdice
8. meloun
9. stan

Svisle
1. bazén
2. jezero
3. delfín
4. pláž
7. léto

Nápověda: míč,pláž,delfín,
jezero,meloun,bazén,
písek,mušle,léto,stan

VÝHERCI CELOROČNÍ SOUTĚŽE
"O NEJLEPŠÍHO LUŠTITELE"
1. místo
2. místo
3. místo

MIRZOJEVA Lejla (7.B)
ZÁRUBOVÁ Andrea (8.A)
TLÁSKALOVÁ Terka (8.A)

Stránku připravili žáci anglického klubu:
J. Hruška, T. Pátrová, V. Winterová
a Z. Lacko
stránku připravila Silvie Žďárská

Ve čtvrtek 13. června jsme vyrazili na výlet směr Jaroměř, kde nás čekala prohlídka Josefovské pevnosti.
Procházka podzemními chodbami byla moc zajímavá a poučná. Na vlastní kůži jsme mohli zažívat pocity vojáků
bránících pevnost před nepřítelem. Tajuplnost a romantiku dokreslovalo osvětlení voskovými svícemi. Také jsme
soutěžili ve znalostech z tématu a odměnou nám byly dílky skládačky. Po jejím složení jsme se zjistili, kde máme
hledat poklad, kterým byla drobná sladkost.
Naším dalším cílem byl Chlum u Hradce Králové. Teď již víme, že je to historické bojiště největšího vojenského
střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století. V Muzeu války 1866 jsme mohli vidět ukázky výzbroje a výstroje
rakouské a pruské armády. Zajímavá byla i maketa reálného bojiště, ukazující bojová seskupení a strategii
jednotlivých armád. Někteří z nás si mohli vyzkoušet i uniformy vojáků armád.
Zhlédli jsme také krátký hraný film, kde jsme se prostřednictvím filmového plátna ocitli v předvečer osudové bitvy
roku 1866. Prošli jsme si část areálu bojiště, kde jsou pochovaní padlí vojáci. O tom vypovídají stovky památníků
a pomníků v blízkém okolí.
Finále výletu byl McDonald’s Hradec Králové. Pochutnali jsme si na našich oblíbených hranolkách, hamburgrech
a koktejlech. Pak hurá domů!
(Marie Suková)

Nastal čas školních výletů, a tak jsme se ve středu 22. května vydali se třeťáky do Archeoparku ve Všestarech
u Hradce Králové.
I když nám počasí nepřálo, přesto jsme se moc těšili. Měli jsme objednaný dvouhodinový program, kde jsme se stali
na chvíli „pravěkými lovci a zemědělci“. Mohli jsme si vyzkoušet spoustu činností s primitivními nástroji doby
kamenné. Například kopání dřevěnou motykou, kypření půdy, čištění kůže pomocí pazourkové škrabky, drcení obilí
mezi dvěma kameny, řezání kůže a spoustu dalšího. Zjistili jsme, že to tehdejší lidé vůbec neměli jednoduché.
Po prohlídce archeoparku jsme se přesunuli na Chlum u Hradce Králové, kde jsme se v muzeu dozvěděli něco o
bitvě roku 1866. Zároveň jsme si vyzkoušeli dobové oblečení a prohlédli zbraně.
Tečku za zdařilým výletem udělala návštěva hradeckého Mc’Donaldu. Zde jsme utratili poslední zbytky peněz
a „mekáč“ jsme si řádně užili.

Školní rok se blíží pomalu ke konci a tím i meziškolní zápolení o putovní pohár Grand Prix 1.stupně. Poslední závod
letošního roku se odehrál ve čtvrtek 20. června 2019 na lánském hřišti a jednalo se jako již tradičně o Atletické
finále.
Žáci a žákyně závodí ve čtyřech kategoriích – chlapci 1.- 3. třída, dívky 1.- 3. třída, chlapci 4.- 5. třída a dívky 4.5. třída. Každý závodník může startovat maximálně ve dvou disciplínách, čímž se závody většinou stávají
vyrovnanější a napínavější.
Do závodu jsme nastupovali s jediným cílem – získat co nejvíce bodů. Bohužel jsme už předem věděli, že prvenství
Grand Prix letos neobhájíme. Holky i kluci bojovali ze všech sil, snažili se podat maximální výkon, a tak jsme
netrpělivě očekávali výsledky.
Velké poděkování patří nejen všem atletům, kteří dneska závodili, ale všem sportovcům a sportovkyním,
kteří se zúčastnili třeba jen jediného závodu ve školním roce a podíleli se tak na celkovém výsledku Grand Prix
3. místo. Všichni si přejeme, abychom příští rok prvenství v Grand Prix opět získali.
Závěrem ještě jedno poděkování, které patří všem kolegům a kolegyním ze škol okrsku Úpice, kteří se podíleli
na bezproblémovém průběhu všech závodů. V novém školním roce na viděnou!
(Jana Hájková)
Přehled medailových umístění
na Atletickém finále
chlapci 1. – 3. ročník:
1. místo:
Matěj Hofman – běh 350 m
2. místo:
Adam Jiroušek – běh 50 m
Matěj Hofman – skok daleký
Matěj Říha – hod míčkem
3. místo:
Ondřej Vít – hod míčkem
Adam Jiroušek – skok daleký
Martin Hejcman – běh 350 m
dívky 1. – 3. ročník:
2. místo:
Přehled medailových umístění
Aneta Schwertnerová – běh 50 m
na Atletickém finále
Valerie Vylíčilová – hod míčkem
chlapci 4. – 5. ročník:
3. místo:
2. místo:
Tereza Luštincová – skok daleký
Jan Benko – hod míčkem
Andrea Bártová – běh 300 m
3. místo:
Maxmilián Šeda – běh 650 m
dívky 4. – 5. ročník:
2. místo:
Kristýna Křížková – běh 600 m
3. místo:
Tereza Wernerová – hod míčkem
Veronika Vavrušová – skok daleký

Po odehrání 126 zápasů a zaznamenání 1 123 gólů skončil 2. ročník turnaje v air hockeyi. Zúčastnilo se ho
rekordních 42 hráček a hráčů, kteří byli rozděleni do sedmi skupin po šesti. Šestnáct nejlepších pak postoupilo do
vyřazovací části.
V jejím finále porazil Martin Zakouřil Martina Dytrycha
2 : 1 na zápasy a zopakoval triumf z loňského roku. Série
o celkové 3. místo tak byla zároveň bojem o zlatou
medaili mezi žáky. Agáta Hebká v ní porazila Veronikou
Žďárskou. Bronzovou medaili bere Matyáš Lacko, coby
nejlepší z hráček a hráčů vyřazených ve čtvrtfinále.
Všem zúčastněným děkuji a medailistům gratuluji.
(Martin Dytrych)
Konečné pořadí na prvních šestnácti místech:
1. Martin Zakouřil
2. Martin Dytrych
3. Agáta Hebká (1. mezi žáky)
4. Veronika Žďárská (2. mezi žáky)
5. Matyáš Lacko (3. mezi žáky)
6. Veronika Hainová (4. mezi žáky)
7. Šimon Hurdálek (5. mezi žáky)
8. Leona Kubasová (6. mezi žáky)
9. Vojtěch Petera (7. mezi žáky)
10. Kamila Oborníková (8. mezi žáky)
11. Petr Ferenc (9. mezi žáky)
12. Natálie Solarzová (10. mezi žáky)
13. Nikola Winklerová (11. mezi žáky)
14. Jan Nguyen (12. mezi žáky)
15. Veronika Hlavicová (13. mezi žáky)
16. Adriana Davidová (14. mezi žáky)

V pátek 7. června jsme se vydali na pěší výlet do Havlovic. Na děti ze tříd 2. A, 2. B, 3. A čekala obří trampolína,
prolézačky a lanovka. Kluci využili fotbalového hřiště a zakopali si na bránu. Všechny nás to moc bavilo a i počasí
po noční bouřce vyšlo na jedničku.
(Jana Hájková, Romana Jirková, Ivana Mesnerová)

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

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

Konečné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(konečný stav k 14. 6. 2019)
2 432,0 kg
106 kg/žáka
Eliška Peterková
2 516,0 kg
101 kg/žáka
Adriana Davidová
2 197,0 kg
92 kg/žáka
Josef Horák
1 927,0 kg
88 kg/žáka
Alfred Pola
1 533,0 kg
67 kg/žáka
Adam Jiroušek
1 308,0 kg
65 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
1 542,0 kg
64 kg/žáka
Andrea Bártová
659,0 kg
44 kg/žáka
Čeněk Grund
591,0 kg
37 kg/žáka
Anna Jiroušková
437,0 kg
29 kg/žáka
Veronika Hlavicová
421,0 kg
23 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
156,0 kg
9 kg/žáka
Martina Dvořáková
131,0 kg
8 kg/žáka
Jakub Synáč
163,0 kg
6 kg/žáka
Jan Hruška

1 560,0 kg
1 215,0 kg
1 720,0 kg
1 270,0 kg
382,0 kg
700,0 kg
709,0 kg
254,0 kg
371,0 kg
292,0 kg
230,0 kg
141,0 kg
131,0 kg
109,0 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 letos sebrali 16 083,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 50,58 kg. Pro porovnání
16.
v loňském roce jsme sesbírali 14 957,0 kg s průměrem 46,60 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali 39 632
17.
vybitých baterií (vloni to bylo 36 835).
18.
Sběr vybitých baterií:
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Lena Šťovíčková (4.B)
11 463 ks
Josef Horák (2.A)
1 720 kg
Klára
Zárubová
(8.A)
10 122 ks
Eliška Peterková (5.A)
1 560 kg
Jakub Káža (5.B)
5 423 ks
Alfred Pola (2.B)
1 270 kg
19.
Leona
Kubasová
(9.A)
5 238 ks
Adriana Davidová (5.B)
1 215 kg
20.
Lukáš Farský (3.A)
1 515 ks
Kateřina Šrytrová (5.B)
780 kg
21.
Petra
Regnerová
(5.A)
1 085 ks
Andrea Bártová (3.A)
709 kg
Filip Kuťák (2.B)
849 ks
Ondřej Kulhavý (4.A)
700 kg
Adriana
Součková
(3.B)
537 ks
Petr Vít (2.A)
448 kg
Tereza Přívratská (3.B)
506 ks
Aneta Maričová (2.B)
427 kg
Jakub
Janků
(5.B)
421 ks
Adam Jiroušek (3.B)
382 kg
Klára Nyklíčková (3.B)
344 ks
Anna Jiroušková (7.B)
371 kg
Markéta
Trojanová
(3.A)
297 ks
Jakub Přívratský (3.A)
350 kg
Pavol Kročil (3.B)
Veronika Hlavicová (9.A)
Lukáš Kargel (4.A)
Karolína Roubíková (3.B)
Čeněk Grund (6.B)
Adriana Součková (3.B)
Jakub Kaplan (2.B)

305
292
280
266
254
240
230

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Skvělé souboje až do konce ve
většině sběrových surovinách.
Velké poděkování všem
sběračům!!

(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)
Šimon Rykr (1.A)
Petr Vít (2.A)
Kristýna Pourová (3.A)
Daniela Lelková (3.A)
Tereza Feketová (2.A)
Filip Kroka (5.A)
Sebastien Drejsl (7.B)
Adam Havel (5.A)
Kevin Denis Kroka (2.A)

6 150
6 150
3 260
974
888
815
559
367
360
350
269
230

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

Sběr plastových kelímků
Šimon Rykr (1.A)
Lena Šťovíčková (4.B)
Diana Kuťáková (5.A)
Markéta Trojanová (3.A)
V. Hlavicová (9.A)
Adam Jiroušek (3.B)
Anna Jiroušková (7.B)
Pavol Kročil (3.B)
Adam Havel (5.A)
Andrea Viková (2.B)
Michaela Kaslová (3.B)
Tereza Feketová (2.A)

7 870
3 693
3 480
3 023
2 299
1 800
1 500
1 235
1 105
865
827
760

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

Dohromady jsme letos sesbírali 21 225 plastových lahví (vloni to bylo 27 398) a 31 365 plastových kelímků
(vloni to bylo rekordních 91 758).
Sběr kovových víček
Sběr plastových víček
Antonín Došek (1.B)
80 000
Jakub Janků (5.B)
46 774 ks
Markéta
Trojanová
(3.A)
69 650
Martin Hejcman (3.B)
42 220 ks
Jakub Janků (5.B)
51 247
Andrea Zárubová (8.A)
38 175 ks
Martin
Hejcman
(3.B)
34 465
Pavol Kročil (3.B)
24 028 ks
Lena Šťovíčková (4.B)
32 964
Karolína Šitinová (2.A)
20 069 ks
Tereza
Zárubová
(8.A)
32 450
Antonín Došek (1.B)
17 100 ks
Pavol Kročil (3.B)
31 294
Lena Šťovíčková (4.B)
16 218 ks
Václav
Peterka
(1.A)
27 000
Václav Peterka (1.A)
14 400 ks
Andrea Bártová (3.A)
22 811
Eliška Rychlíková (2.A)
14 150 ks
Karolína
Šitinová
(2.A)
21 296
Ondřej Bursa (3.A)
12 930 ks
Filip Kuťák (2.B)
16 005
Antonín Bárta (5.A)
10 187 ks
Jiří Bárta (1.A)
15 571
Petr Vít (2.A)
9 200 ks
Leona
Kubasová
(9.A)
14 930
Leona Kubasová (9.A)
6 266 ks
Andrea Viková (2.B)
12 175
Adéla Roženská (8.A)
6 200 ks
Petr
Hruška
(8.A)
11 700
Andrea Bártová (3.A)
6 089 ks
Antonín Vik (4.B)
10 635
Natálie Solarzová (5.B)
4 725 ks
Elena
Vítová
(2.B)
7 000
Dominik Manych (6.A)
4 400 ks
Ondřej Bursa (3.A)
6 797
Ondřej Kulhavý (4.A)
4 000 ks
Michaela
Kaslová
(3.B)
5 818
Miroslava Holanová (4.A)
3 810 ks
Erika Danko (5.A)
5 000
Vojtěch Kryl (2.B)
3 720 ks
Amelie
Viková
(5.A)
3 800
Matěj Kulda (4.B)
3 700 ks
Tereza Feketová (2.A)
3 487
Aneta Schwertnerová (3.B)
3 300 ks
Lucie
Tláskalová
(3.A)
3 000
Dominik Mach (3.B)
3 020 ks
Vojtěch Kryl (2.B)
2 980
Tadeáš Andrš (2.A)
2 943 ks
Petr
Vít
(2.A)
2 950
Klára Nyklíčková (3.B)
2 790 ks
Eliška Kuťáková (2.B)
2 654
Antonín Vik (4.B)
2 410 ks
Klára
Nyklíčková
(3.B)
2 610
Natálie Hájková (2.B)
2 335 ks
Katka Hejnová (9.A)
2 515
Aneta Maričová (2.B)
2 300 ks
Aneta
Maričová
(2.B)
2 100
Adam Jiroušek (3.B)
2 300 ks
Kristian Ludvigh (2.A)
1 687
Anna Jiroušková (7.B)
2 300 ks
Tereza
Luštincová
(2.A)
1 600
Martina Dvořáková (6.A)
2 237 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
ks

Dohromady jsme letos sesbírali 371 512 plastových víček (vloni to bylo 297 909) a 551 899 kovových víček
(vloni to bylo 582 550).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem
Beránkem)
Jiroušková
Anna (5.B)
250 ks

Celkové pořadí
Pavel Hron na vysněný titul opět nedosáhl. Letos ve finále prohrál
s ředitelem školy Martinem Zakouřilem, v minulém roce to bylo
s Marinou Zajacovou, kterou však letos v semifinále porazil. Ta i letos
potvrdila skvělou formu, když v souboji o 3. místo zvítězila nad
Čeňkem Grundem. V turnaji se neztratila ani další děvčata, vždyť tři
z nich se dostala do čtvrtfinále. Turnaje se celkem zúčastnilo 32
soutěžících. Ze základních skupin pak 24 z nich postoupilo do
semifinálových skupin. Nejlepší šestnáctka si to pak o vítězství rozdala
již tradiční formou play off.
(Martin Zakouřil)

Ale byly to nervy až do posledního gólu. Výše jmenovaní
sedmáci totiž ve finále porazili deváťáky Miroslava Gabčana
a Matyáše Lacka 2 : 1 na zápasy, když v tom třetím vyhráli
nejtěsnějším možným poměrem 10 : 9. V sérii o 3. místo
zvítězili Martinové Dytrych a Zakouřil 2 : 0 na zápasy nad
Petrem Ferencem a Dominikem Manychem. Těm však patří
bronzové medaile, jelikož se dvojice Dytrych – Zakouřil do
celkového pořadí nepočítá.
Soutěže se zúčastnilo 19 dvojic a během školního roku se
odehrálo 49 zápasů, v nichž padlo 751 gólů.
(Martin Dytrych)

1.
2.
3.
4.
5. – 6.
5. – 6.
7.
8.
9. – 10.
9. – 10.
11.
12. – 13.
12. – 13.
14.
15. – 16.
15. – 16.

Martin Zakouřil
Pavel Hron (8.A)
Marina Zajacová (7.B)
Čeněk Grund (6.B)
Filip Turek (9.A)
Jiřina Hrůzová (6.B)
Štěpán Nohejl (7.A)
Aliya Mirzojeva (6.B)
Matyáš Lacko (9.A)
Anita Hanušová (8.A)
Vilém Doležal (7.A)
Tomáš Marek (7.B)
Vojtěch Šivák (7.A)
Vojtěch Banýr (9.A)
Alexandr Lacko (6.A)
Kamila Oborníková (8.A)

Celkové pořadí:
Černý, Hofman
Gabčan, Lacko
Dytrych, Zakouřil (mimo soutěž, do
pořadí se nepočítají)
3.
Ferenc, Manych D.
4.
Petera, Špringer
5.
Hainová, Winklerová
6.
Hebká, Luštincová
7.
Grossmannová, Žďárská
8.
Hlavicová, Kubasová
9.
Fabián D., Lacko A.
10. Davidová, Ludvíková
11. Hozová, Szelke
12. Řeháková, Špringerová
13. Dušková, Wernerová
14. Procházková, Škoda
15. Hejcmanová V., Kuchariková
16. Lacko Z., Nguyen
17. – 18. Dufka, Manych M.
17. – 18. Solarzová, Vavrušová
1.
2.
3.

V uplynulých dvou týdnech jsme stejně jako vloni využili možnost ochutnat i
další mléčné výrobky z mlékárny Madeta. Cílem tohoto doprovodného
opatření v rámci programu „Mléko do škol“ je přiblížit dětem význam
konzumace mléka a především neochucených mléčných výrobků.
Ochutnávka probíhala ve třídách různými způsoby. Někde formou losování
či rozdání jednotlivých výrobků, jinde jako svačinka např. s pečivem.
Děkuji vyučujícím za přípravu ve třídách a fotografie, které musíme pro
případnou kontrolu archivovat. Nejlákavější letošní ochutnávku vytvořila
paní učitelka Žďárská pro 9.A.
(Martina Šrollová)

A jak je vidět na dalších fotografiích, ochutnávky proběhly ve všech třídách.

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do zářijového čísla předávejte do 26.9. 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.

KONČÍ ŠKOLNÍ ROK
26. 06. - Předávání ocenění nejlepším žákům, sběračům, sportovcům
(školní jídelna, pozváni budou jen ocenění žáci)
26. 06. - Vydávání učebnic pro školní rok 2019/2020 (oběd pro 1. st.: v 11.35, pro 2. st.: ve 12.15)
26. 06. - Fotografování nejlepších žáků školy
27. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (9.A)
28. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (ostatní třídy)
28. 06. - Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení (2. stupeň má oběd v 9.30, 1. stupeň v 10.00)
MILÍ DEVÁŤÁCI, LOUČÍME SE S VÁMI
27. 06. - Slavnostní rozloučení se žáky 9.A (loutkové divadlo, od 16.00) … více na 2. str.
VE DRUHÉM PRÁZDNINOVÉM TÝDNU SE USKUTEČNÍ DALŠÍ LETNÍ TÁBOR
08. 07. - 12. 07. - Letní tábor školní družiny … více na 2. str.

Redakce časopisu
vám všem přeje ty nejkrásnější
prázdniny!

