My, žáci 6.B, jsme
byli na adaptačním
kurzu.

Turnaj v malé kopané se
nám letos nevydařil.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
1. ČÍSLO
18. ROČNÍKU (2019/2020)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Uskutečnil se další ročník
letního tábora školní družiny.

V pondělí 2. září jsme se stali
skutečnými prvňáky.
O prázdninách jsme
byli v Chorvatsku.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336

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

Zveme všechny mrňousky, školáky i dospěláky
na 14. ročník
DRAKIÁDY.
Sejdeme se v pátek 4. 10. 2019 ve 14.30 před ZŠ Bratří
Čapků. Draky vypustíme v 15.00 na louce za
hvězdárnou (směrem k Močidlům).
Každý účastník bude odměněn! Těšíme se na vás.
V případě nepříznivého počasí se akce odkládá.
Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro všechny šikovné děti a jejich rodiče tvořivou
dílnu
STRAŠIDLÁCI Z DÝNÍ.
Sejdeme se ve středu 16. října 2019 v 15.30
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče, babičky a dědy
a přijďte si vyrobit dýňové strašidýlko.

V pondělí 14. října 2019 pořádáme
pro žáky 2. – 5. ročníku
soutěž „Poznáváme živočichy“.
Soutěž proběhne postupně od 11.35 v učebně 4.B.
Soutěž proběhne jako test.
Na lavicích budou položeny fotografie živočichů
(z naší přírody i ze ZOO) a k tomu budou napsány
čtyři možnosti. Žáci budou na zvláštním papíře
k číslům úloh dopisovat pouze písmeno, pod
kterým je správná možnost.
Kategorie dle ročníků.

Protože vloni byl o tuto aktivitu veliký zájem, chtěli
bychom dětem zajistit dostatek materiálu. Prosíme
všechny pěstitele a zahrádkáře, kterým se „nadurodily“
dýně a kteří by byli ochotni se s námi o své přebytky
podělit, aby své výpěstky dodali do ZŠ Bratří Čapků –
kontaktní osoba – p. Pavlásková.
V pondělí 21. října pořádáme
pro žáky 2. stupně soutěž
„Skotačení po schodech“.
Soutěž se uskuteční na schodech v budově
2. stupně postupně od 13.40.
Start bude dole v přízemí, cíl ve 2 patře (naproti
školnímu klubu).
Každý účastník bude mít dva pokusy, přičemž se
mu započítá rychlejší čas.
Kategorie budou stanoveny podle počtu
příchozích z jednotlivých ročníků.

V říjnu proběhnou Podzimní prázdniny!
Jsou naplánovány na úterý a středu 29., resp. 30. října.
Pondělí 28. října je státním svátkem.

Základní údaje:
Věk: od určité doby neřeším, je to jen
číslo
Znamení: vodnář

Co je Vám bližší?
léto nebo zima

Záliby: četba, sport, turistika (příroda)

moře nebo hory

Oblíbená barva: černá (s kombinací
výrazných barev)

sukně nebo kalhoty

Oblíbené jídlo: nemám (jen „kopce“
dobré zmrzliny)

přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy

Oblíbené zvíře: pes

komedie nebo akční film

Životní vzor: rodiče
Jak byste se charakterizovala?
Charakterizovat se? To bych mohla, ale stránka by nám určitě nestačila  Jednoduše - jsem typický vyhraněný
Vodnář.
V naší škole jste začínala svou dráhu učitelky. Teď se do ní vracíte. Po kolika letech a s jakými pocity?
Vracím se po dlouhých 32 letech, ale vrátila jsem se opravdu ráda. Za to děkuji panu řediteli. Říká se (s
úsměvem): „Pachatel se vrací na místo činu!“ Musím přiznat, že to "místo činu" se hodně, hodně změnilo. Milí
Úpičáci, ale výrazně k lepšímu, a to je dobře! Je milé, když mi někteří žáci říkají: ,,Paní učitelko, Vy jste učila
mou mamku nebo mého taťku." Co na to říct...? To je úděl té dlouhé učitelské profese, ale krásné…
I mně zůstaly pěkné vzpomínky na pedagogické začátky na zdejší škole. Dávám za pravdu rčení - nevstoupíš
dvakrát do stejné řeky. "Řeka" je opravdu jiná..., ale to vůbec nevadí. Je to výzva, která posouvá člověka v životě
zase vpřed a dál. A život beze změn – by byl nudný ... 
Učíte rozsáhlý výběr předmětů. Od zeměpisu, přes tělesnou výchovu až třeba k výchově k občanství. Který
předmět je Vám nejbližší?
Nejbližším předmětem mi pochopitelně zůstal zeměpis. Doba je jiná a už to není jen – cestovat prstem po mapě.
Tělesná výchova – tak to jsem ráda, že držím pohromadě, hi hi … bez obav 
A další výchovy – to jsou diskuze s žáky – úsměvné, zarážející, překvapující, úžasné, obohacující…, a to je ta
dobíjecí energie! Škoda jen, že člověk nemůže být „věčně mlád“ nebo snad ano? 
(Martin Dytrych)

Základní údaje:
Věk: 54

Co je Vám bližší?

Znamení: panna

léto nebo zima

Záliby: lyže, kolo, divadlo, koncerty,
cestování

moře nebo hory

Oblíbená barva: černá

sukně nebo kalhoty

Oblíbené jídlo: řízek, houskový knedlík,
zelí - PAVLIŠOV

přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy

Oblíbené zvíře: kočka
Životní vzor: rodiče

komedie nebo akční film

Jak byste se charakterizovala?
Jsem samostatná, cílevědomá, akční, ráda plánuji. Jsem „kvočna“ – v rodině – musím o kuřátkách vědět.
Do školství se vracíte po čtyřech letech. Proč ta změna?
Potřebovala jsem změnu, zklidnění životního tempa. Nyní vím, že mi učení chybělo.
Učíte především třídy 6. a 8. ročníku. Jak se Vám s žáky těchto tříd spolupracuje?
Zatím se mi lépe pracuje v 8. A a 8. B. Třída 6.A je „jako z divokých vajec“. Nebude snadné je zklidnit.
Chystáte při svých hodinách nějaké novinky nebo netradiční metody?
Mám představy, ale nyní si především zvykám na nové prostředí.
(Martin Dytrych)

Hned 33 malých školáků z I. stupně strávilo týden od 8. do 12. července na Hoffmannově boudě v Janských
Lázních v rámci letního tábora školní družiny. Tentokrát nám počasí příliš nepřálo, ale i přes to byl program jako
tradičně velmi bohatý.
Hned v pondělí odpoledne
(po nezbytném seznámení
s prostředím a obědě) jsme
vyrazili na první výlet –
lanovkou na Černou horu
a pěšky dolů. Zpáteční
cestu
nám
zpříjemnil
bobřík mlčení.
V úterý dopoledne jsme
příjemnou
procházkou
došli na Zlatou vyhlídku,
ale proti předešlým rokům
nás tentokrát překvapila
zavřená brána, takže jsme
se nemohli
vyšplhat
na zdejší
rozhlednu.
Odpoledne patřilo návštěvě
lanového
parku
a lukostřelbě.

Ve středu jsme se vydali na turisty velmi oblíbenou Stezku v korunách stromů. Někteří odvážlivci sjeli i tobogán!
Středeční odpoledne obstarala procházka k Pramínku lásky a na lázeňskou kolonádu, kde si děti pochutnaly
na teplé oplatce z místní cukrárny. Zpáteční cestu zpestřila šipkovaná a závěrečné hledání pokladu.

Ve čtvrtek jsme po snídani navštívili místní dětské hřiště, které se nachází pod Stezkou v korunách stromů. Děti
se pobavily a utratily poslední peníze. Odpoledne zaplnil karneval a soutěže, které se odehrávaly u sousední
chalupy.
V pátek už jsme jen vyhodnotili soutěže, rozdali ceny a diplomy, sbalili věci a po výborném obědě (stejně jako
všechno jídlo) vyrazili domů.
Velmi děkuji všem táborníkům za vzorné chování, personálu Hoffmannovy boudy za vynikající zázemí a paní
Šrollové a Štěpánské za organizační pomoc. Doufám, že příští rok nám bude přát počasí o malinko víc.
(Eva Jansová)

Sběr se vybírá od 10. září:
v úterý od 7.30 do 7.50 v kabinetu přírodopisu (přízemí),
ve středu od 7.30 do 7.50 v kolárně,
a v pátek od 7.30 do 7.50 v kabinetu přírodopisu (přízemí).
Větší množství noste a vozte v jinou dobu po předešlé telefonické domluvě přímo ke kolárně
(vstup z ulice Komenského).
Sběrovou činnost bude ve školním roce 2019/2020 řídit Ing. Jaromír Beránek.
Vybírá se:
papír, plastová víčka, kovová víčka, plastové lahve a kelímky,
pomer. a citr. kůra a byliny, použité baterie a drobná elektrozařízení.
I ve školním roce 2019/2020 platí pravidla pro vybírání paragonů za sběr papíru (v těch případech, kdy sběr
odvezete přímo na Technické služby).
Pokud někdo přinese paragon starší dvou měsíců (např. v září přinesete paragon za květen apod.), nebude možné
ho odevzdat, a tudíž na něm uvedené množství papíru nebude započítané do celoroční soutěže. Totéž platí na
paragony, na kterých nebude uveden datum!
(Martin Dytrych)

Vymydlení, nažehlení, svátečně nastrojení,
se zbrusu
novými
aktovkami
na zádech
a s očekáváním v očích dorazili v pondělí 2. září
do školní jídelny noví prvňáčci. Tam je přivítaly
nejen paní učitelky, ale také pan ředitel Martin
Zakouřil, úpický starosta pan Petr Hron
a ředitelka městské knihovny paní Jana Šimková.
Všichni prvňáčkům popřáli, aby je škola bavila
a chodili do ní rádi, aby se brzy kamarádili nejen
s písmenky, ale také aby ve škole našli spoustu
nových kamarádů. Děti dostaly na památku
medaili a tematicky ozdobený pytlík se
sladkostmi. Pak už si je paní učitelky odvedly
do tříd – do třídy U soviček v 1.A a indiáni z 1.B
vyrazili do svého indiánského tábora.
Z předškoláčků se konečně stali praví školáci.
Tak ať se vám, prvňáčci, na naší škole daří!
(Veronika Prouzová)

Maminka: „Pepíčku, copak to tam děláš v tom pokoji?“ Pepíček: „Papám vteřinové lepidlo.“ „Cože papáš?
„Mmmmmmmm.“
Pětatřicetiletý pán u zpovědi: „Celé dny slyším tajemný hlas, který mi pořád říká, co mám dělat. Já si myslím, že
jsem posedlý ďáblem.“ Farář: „A nebude to tím, že jste ženatý?“
V automobilce AUDI vymysleli pohon na všechny čtyři kola a tak si to dali do znaku. V Renaultu nevymysleli nic a
taky si to dali do znaku.
Poprosí policajt svého kolegu, aby zkontroloval, jestli jim funguje blinkr. Ten se proto vykloní z okénka a hlásí:
„Teď ano, teď ne, teď ano, teď ne, teď ano…“
Vykračuje si blázen po ulici a co deset metrů, mohutně plácne dlaněmi o sebe. To udiví kolemjdoucího pána a ptá
se, co že to blázen dělá? „Plaším slony!“ suverénně odpoví blázen. „Slony? Ale vždyť tady ve městě nejsou žádní
sloni?“ „No vidíte, jak to funguje!“

„

„Pane celníku, můžu si dovézt zlato do Karibiku?“ ptá se muž po telefonu. „Ano, ale jen přiměřené množství.“
dostane se mu odpovědi. „Tak mi ještě řekněte, pane celníku, jestli je devadesát kilo přiměřené množství?“ „To
určitě není, to už je příliš!“ odpoví celník. Muž se otočí na svou manželku a praví: „Tak to vidíš, zlato, musíš zůstat
doma.“
Přijde blondýnka do obchodu s obuví a naprosto jí učarují mokasíny z aligátoří kůže. „Kolik stojí?“ ptá se žena. „Pět
tisíc korun“ odpoví muž. „Ježíši taková drahota, nemohl byste mi trochu slevit?“ „Nemohl.“ odvětí podrážděně
prodavač. Takhle se dohadují ještě notnou chvilku, když prodavač nevydrží a řekne: „Víte co? Tady kousek je
bazének s aligátory, tak si ho běžte vylovit a zabít sama, když jste tak chytrá.“ „Proč ne…“ řekne blondýnka a zmizí.
Když se nevrací už dvě hodiny, začne mít prodavač výčitky svědomí a jde se sám k bazénu podívat, jestli je vše v
pořádku. Vtom však uvidí blondýnku, jak táhne na břeh šestého mrtvého aligátora, kroutí hlavou a vzdychá: „Tak
ten taky nemá boty…“
Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek? „Konečně rozsvítili na záchodě!“
Vychází novomanželé z kostela, kde před ním postává partička výrostků: „Hele vyděsíme nevěstu?“ ptá se kápo.
„Jasně, dobrej nápad!“ Kluci se rozeběhnou, obejmou ženicha a křičí: „Tati, to jsme se dlouho neviděli!“
Když Edison vymyslel žárovku, Chuck Norris už svítil úspornou.
„A pane mechaniku, nezapomeňte mi opravit klakson!“ „Proč Vám tak záleží právě na klaksonu, pane Zbořile?“
„Protože mi nefungují brzdy!“
Tatínek dostane na hlídání svou tříletou dcerku, chvíli neví, jak ji zabavit, ale když mu děcko donese kalíšek vody,
usoudí, že hra na restauraci není špatný nápad, vodu vypije, objedná si další a takto se hra opakuje několikrát. Po
dvou hodinkách dorazí konečně domů maminka a tatínek jí pyšně ukazuje, jak si s dcerou pěkně hrál. „Bože, ty jsi
ale pako, to nevíš, že jediná voda, kam malá dosáhne, je ta v záchodě?“
(Martin Dytrych)

O letošních hlavních prázdninách to v naší škole, co bychom si to nepřipustili, vypadalo jako na staveništi. Hlavním
bodem byla a stále ještě je rekonstrukce tělocvičny. Výměna oken, zateplení, fasáda, stropní podhled, nová svítidla,
obložení, rekonstrukce „bufetu“ a přilehlých WC, to vše bude stát městskou „kasu“ víc než 8 milionů, přičemž se
ještě kromě těchto prostředků využije dotace ve výši 3 375 000 Kč.
Další velkou akcí byla a také stále ještě je výměna oken, zateplení a fasáda na budově šaten a školní jídelny. Tady
se ze strany města předpokládá útrata ve výši 2 150 000 Kč.
A neměl bych zapomenout na výměnu některých protipožárních dveří v budově 2. stupně. I tato akce byla
financována z rozpočtu města.
Za výše zmíněné akce patří samozřejmě velké poděkování vedení města, majetkovému a finančnímu odboru, ale
také všem zastupitelům.

A aby toho nebylo málo, pokračovali jsme také v úpravách a opravách z vlastních zdrojů a projektů. Celková
rekonstrukce učebny přírodopisu, nákup notebooků do učebny ICT, nákup a instalace dvou interaktivních tabulí
s dataprojektory, nové záchody na 2. stupni, malování některých tříd, to je jen výčet těch nejdůležitějších akcí.
Doufám, že nám nový majetek dobře poslouží a že si ho budeme také všichni náležitě vážit.
(Martin Dytrych)

Základní údaje:

Co je Vám bližší?

Věk: je jen číslo 
Znamení: býk

léto nebo zima

Záliby: sport (kolo, běh)

moře nebo hory

Oblíbená barva: žlutá

sukně nebo kalhoty

Oblíbené jídlo: vše, co je pro mě
uděláno s láskou
Oblíbené zvíře: okapi a hroch

přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy … tmavě hnědé

Životní vzor: rodiče

komedie nebo akční film

Jak byste se charakterizovala?
Vyrovnaná, klidná, cílevědomá, empatická se smyslem pro humor.
Na naší škole jste působila vloni jako asistentka. Nyní jste zaujala místo učitelky. Co Vás vedlo k této
změně?
Radost z práce ♥
Učíte především 3. B. Jaká je to třída a jak se Vám s žáky této třídy pracuje?
Po pár dnech určitě hezky. Uvidíme, jak hladce to půjde dál 
Chystáte při svých hodinách nějaké novinky nebo netradiční metody?
Ano, chystám. Ukáže čas, co bude proveditelné.
(Martin Dytrych)

Na reportážích pro Blahovka TV a Televizi-JS
budou pracovat:
Adriana Davidová (6.B),
Karolína Řeháková, Nela Špringerová,
Veronika Žďárská (všechny 8.A),
Nikola Makulová (8.B),
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká,
Michaela Horáková, Tereza Tláskalová,
Andrea Zárubová (všechny 9.A)

Polední přestávku před odpoledním vyučováním či
dobu po vyučování mohou naši žáci strávit ve
školním klubu nebo školní knihovně.
Otevírací doba školní knihovny:
pondělí od 12.15 do 14.15,
středa od 12.30 do 14.00,
čtvrtek od 12.15 do 14.15.
Otevírací doba školního klubu:
pondělí: --------úterý: od 12.30 do 15.20
středa: od 12.30 do 14.20
čtvrtek: od 12.30 do 14.20
pátek: od 12.30 do 14.20
V obou případech jsou žáci pod pedag. dozorem.

Dle platných nařízení SZIF, budou pro všechny žáky školy (1. – 9. roč.)
poskytnuty zdarma mléčné výrobky.
V měsících září a říjen se bude jednat pouze o neochucené mléko.
V dalších měsících pak o neochucené bílé jogurty, žervé, plátkové sýry …
Naším výdejním dnem na mléko je středa (9.35 – 9.50)
Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít žáci základních škol, tzn. žáci
1. – 9. tříd, nárok na ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA.
Naším výdejním dnem na ovoce je středa (9.35 – 9.50)
(Martina Šrollová)

Ve středu ráno jsme se dle domluvy sešli na náměstí
v Úpici, kam pro nás přijel objednaný autobus. Na kurz
jsme vyrazili v počtu 17 dětí a dvou pedagogických
pracovníků. Cesta proběhla hladce a velmi brzy jsme
vystoupili v Peci pod Sněžkou, kde nás uvítalo krásné
počasí s příjemným horským vzduchem. Po relativně
krátké pěší cestě s batohy a cestovními taškami jsme
dorazili k naší chatě, Betyně, kde jsme se ihned
ubytovali. Při první schůzce ve společenské místnosti
jsme se seznámili s pravidly chování na chatě.
Jako první se konala seznamovací hra, při které se děti
představily a řekly něco o sobě a o svých kamarádech.
To už byl ale čas na první oběd, ze kterého byli všichni
nadšení a s chutí ho snědli. Po krátkém poledním klidu
byl první výlet do Obřího dolu a poté přes rašeliniště do
Modrého dolu. Zde jsme si „odpočinuli“. Pauza byla
opět vyplněná hrami a jako bonus jsme měli zahánění
zatoulané ovečky do ohrady k ostatním ovcím. Po cestě
zpátky na chatu jsme se zastavili v Peci, kde si děti
mohly nakoupit suvenýry a zmrzlinu. Na chatě nás
čekala výborná večeře a poté opět celý večer naplněný
hrami, které děti moc bavily. Ve 21:30 jsme ulehli do
postelí a čerpali energii na další den.
Ve čtvrtek dopoledne jsme vyrazili na krátký výlet
okolo řeky, kde jsme opět hráli spoustu her. Po obědě a
krátkém odpočinku jsme se vydali na výlet na naší
nejvyšší horu, Sněžku. Pro nedostatek času jsme zvolili
cestu lanovkou a to až na vrchol. Dolů jsme šli pěšky
Obřím dolem. Děti si výlet moc užily. Před večeří jsme
ještě po slepu zdobili dortíky. Večer jsme již hráli jen
uklidňující a relaxační hry v chatě. Spát? To se chtělo
jen učitelkám.
V pátek ráno jsme vyrazili ještě na krátký výlet v okolí
chaty, kde jsme zhodnotili celý kurz. Vítězové
bodované soutěže probíhající po celou dobu kurzu byli
odměnění drobnými cenami. Výlet, jak děti kurz
nazývaly,
má smysl tehdy, když se žádnému
z účastníků ještě nechce domů. Všichni bychom ještě
chviličku zůstali. Prožili jsme spolu hezké chvilky,
všem nám bylo společně dobře a budeme vzpomínat. 
Těšíme se na další společně strávený čas. 
(Michaela Divišová a Věra Nývltová)

„

Naše škola se o své žáky snaží starat i o prázdninách. V červenci jsme pro malé děti organizovali tradiční tábor
školní družiny a před koncem prázdnin vyrazilo 5 pedagogů se 30 dětmi poprvé až do Chorvatska. Ubytováni jsme
byli ve stanech v kempu Dole v Živogošče (oblast Dalmácie). Celý týden nám přálo slunečné počasí, takže i díky
nádhernému moři si děti pobyt náramně užily. Pro zpestření se uskutečnilo i několik ranních koupání s rozcvičkou,
děti si mohly s paní Štěpánskou na pláži procvičit anglickou konverzaci, a pro zdatné turisty jsme zorganizovali
náročný ranní výšlap na 350 metrů vysoký pahorek ke kapličce sv. Petara. Děti byly skvělé. Jen ta cesta byla
pro nás všechny velmi náročná. Ale spokojenost dětí a kladné odezvy od rodičů za to určitě stály. Děkuji všem
kolegyním, které se podílely na organizaci zájezdu.
(Martin Zakouřil)

Pomůžete mravenečníku projít
písmenkovým bludištěm?

Pospojuj čísla od 1 do 15. Obrázek si vybarvi.

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

Třídu 1.B navštěvuje
16 žáků.
Z toho je:
9 chlapců a 7 dívek.
Během září k nim však ještě
jedna žákyně přibyde.
Třídní učitelkou je:
Mgr. Veronika Prouzová.

Vzhledem k velkému rozsahu prací při rekonstrukci tělocvičny a zároveň s přihlédnutím na některé dodatečné
opravy a úpravy (např.: rekonstrukce „bufetu“ a přilehlých záchodů) vám všem oznamujeme, že bude posunut
termín otevření tělocvičny. Nově je stanoven na pondělí 4. listopadu.
(Martin Dytrych)

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 jsme se sešli v havlovickém sportovním areálu na první letošní bodovanou soutěž a to turnaj
v malé kopané mladších i starších žáků.
Minulý rok starší chlapci tuto soutěž vyhráli, bohužel letos se jim tento triumf obhájit nepovedl. Po první remíze se
ZŠ Lány, dvěma těsnými prohrami 0:1 proti Gymnáziu Úpice a ZŠ Rtyně v Podkrkonoší a pouze jedné výhře 2:0
nad ZŠ Malé Svatoňovice nezbyla na naše chlapce lepší než 4 příčka, i když celkové umístění škol na druhém až
pátém místě bylo bodově velmi natěsnané.
Mladší žáci si oproti minulému roku svou reputaci nevylepšili, nedokázali přehrát jediného soupeře a skončili tak na
pátém místě. Vstřelili sice o jednu branku více než starší žáci, avšak velké množství jich inkasovali.
Všem žákům díky za snahu a za reprezentování školy.
(Blanka Hozová)
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Školu reprezentovali:
Starší žáci: Balog David,
Fabián Pavel, Ferenc Petr,
Grund Dominik, Hron Pavel,
Novotný
Filip,
Špringer
Adam, Štauda Matěj
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Školu reprezentovali:
Mladší žáci: Endlich Matěj,
Fabián Dominik, Káža Jakub,
Klouček Alexandr, Kuba
David, Manych Dominik,
Manych Matěj, Seidl Petr, Vít
Samuel
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IN THE PARK – v parku
VOCABULARY
BENCH – lavička
PLAYGROUND - hřiště
BUSH – keř
SANDBOX - pískoviště
FOUNTAIN – kašna
SLIDE - skluzavka
LAWN – trávník
SWING - houpačka
GRASS – tráva
PICNIC - piknik
FLOWERS – květiny
PATH - chodník
TREE – strom
LITTER BIN – odpadkový koš (LITTER – odpadky)

PUZZLE 1
Doplň anglické názvy těchto věcí:
tráva, lavička, strom, pískoviště,
trávník
Z písmen v šedých polích vylušti
činnost, kterou lidé v parku dělají:

PUZZLE 2
Doplň anglické názvy těchto věcí: hřiště, chodník, keř,
skluzavka, kašna, odpadkový koš (nápověda: doplň
nejprve nejdelší název :)
Z písmen v šedých polích vylušti činnost, kterou lidé
v parku dělají:
__ __ __ __ __
SOUTĚŽÍME S ENGLISH PAGE
Vyhlašujeme celoroční soutěž
"O nejzdatnějšího anglického luštitele".
3 z vás, kteří za celý rok odevzdají nejvíce
soutěžních lístků budou na konci školního
roku odměněni krásnými cenami.
Vítězové roku 2018-19 (kteří odevzdali
nejvíce správných odpovědí):

__ __ __ __ __
1. místo _ Lejla Mirzojeva
2. místo – Andrea Zárubová (9.A)
3. místo – Tereza Tláskalová (9.A)
__ __ V __
SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

Správná odpověď:

PUZZLE 1: __ __ __ __ __
PUZZLE 2: __ __ V __
__ __ __
Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 11.10.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.

Good Luck 

stránku připravila Silvie Žďárská

Díky těmto prostředkům se můžeme dětem
věnovat ještě víc, než je obvyklé.
V odpoledních hodinách mohou navštěvovat
Klub zábavné logiky a deskových her a také
Klub komunikace v anglickém jazyce.
Více se také můžeme věnovat slabším žákům
a ještě více jim pomoct při zvládání učiva.
Z těchto peněz platíme také školní
psycholožku, která se stará o předškoláky a
problémové žáky, ale zároveň pro nás
připravuje preventivní akce.
Tyto prostředky jsme rovněž využili
k nákupu dvou interaktivních tabulí
s dataprojektory a částečně jsme z nich
pokryli i vybavení počítačové učebny
novými notebooky.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Předběžně jsme v tomto školním roce nabídli:
ADVENTNÍ ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN,
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK,
ZÁJEZD DO ANGLIE.
Zájezdy se uskuteční jen za předpokládaného počtu
přihlášených žáků.

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (2. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
- tento kroužek je určen pro všechny zájemce o základy angličtiny
- první schůzka: v pondělí 7.10.2019 od 11.45 do 12.30 v 1.B na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (1. – 9. ročník) – vedoucí: Lenka Machová
- tento kroužek je určen všem, kteří si chtějí ve svém volném čase zacvičit
- první schůzka: v pondělí 7.10.2019 od 16.30 do 18.00 sraz před tělocvičnou ZŠ Bratří Čapků
CVIČENÍ VŠESTRANNOSTI SOKOL (1. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Martin Just
- tento kroužek je určen všem, kteří si chtějí ve svém volném čase zacvičit
- první schůzka: ve čtvrtek 3.10.2019 od 17.30 do 19.00 sraz před tělocvičnou ZŠ Bratří Čapků
FLORBAL CHLAPCI (4. – 6. ročník) – vedoucí: Mgr.. Blanka Hozová
- tento kroužek je určen všem, kteří mají rádi tento druh sportu
- první schůzka: v úterý 5.11.2019 od 6.55 do 7.45 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FLORBAL CHLAPCI (7. – 9. ročník) – vedoucí: Mgr.. Blanka Hozová
- tento kroužek je určen všem, kteří mají rádi tento druh sportu
- první schůzka: ve středu 6.11.2019 od 6.55 do 7.45 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FLORBAL (dívky z 6. – 9. ročníku) – vedoucí: Mgr. Martin Dytrych
- tento kroužek je určen všem dívkám, které mají rády tento druh sportu
- první schůzka: ve čtvrtek 7.11.2019 od 7.00 do 7.45 v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků
FRANCOUZŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY (5. - 6. ročník) – vedoucí: Ing. Michaela Divišová
- tento kroužek je určen všem, kteří si osvojit základy tohoto světového jazyka
- první schůzka: ve čtvrtek 3.10.2019 od 7.00 do 7.45 v 6.B na 2. stupni ZŠ Bratří Čapků
HRÁTKY S ANGLIČTINOU (3. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
- tento kroužek je určen všem, kteří si hravou formou chtějí procvičit angličtinu
- první schůzka: ve středu 2.10.2019 od 13.00 do 13.45 v 1.B na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
KREATIVNÍ TVOŘENÍ (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. V. Prouzová, Mgr. R. Řeháková
- tento kroužek je určen všem, kteří chtějí poznat práci s vlnou, háčkem, korálky, drátky, ...
- první schůzka: v úterý 1.10.2019 od 13.00 do 14.30 ve třídě 2.A na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
LIDOVÉ TANEČKY (1. – 3. ročník) – vedoucí: Mgr. H. Machačová, Mgr. R. Řeháková
- tento kroužek je určen všem, kteří si rádi zatančí na lidové písničky
- první schůzka: ve čtvrtek 3.10.2019 od 13.00 do 14.00 ve třídě 4.A na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK (5. – 9. ročník) – vedoucí: Ing. Jaromír Beránek
- náplň: montáž počítače, výměny součástek, ale také práce s fotografiemi či tvorba webových stránek
- první schůzka: ve středu 2.10.2019 od 14.00 do 15.00, v učebně informatiky ZŠ Bratří Čapků
ve čtvrtek 3.10.2019 od 14.30 do 16.00, v učebně informatiky ZŠ Bratří Čapků
SBOREČEK (1. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Radka Řeháková
- tento kroužek je určen všem malým zpěváčkům
- první schůzka: v pondělí 7.10.2019 od 13.00 do 14.00, ve třídě 2.A ZŠ Bratří Čapků
ve středu 2.10.2019 od 13.00 do 14.00, ve třídě 2.A ZŠ Bratří Čapků
VÝTVARNÝ KROUŽEK (2. – 5. ročník) – vedoucí: Mgr. Veronika Prouzová
- tento kroužek je určen malým malířům, kteří se chtějí seznámit i s dalšími výtvarnými technikami
- první schůzka: v pondělí 7.10.2019 od 13.00 do 14.30 v 1.B na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků
V POZDĚJŠÍM TERMÍNU BUDE ZAHÁJEN ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK (únor 2020)
Dotazy zodpoví: Martina Šrollová, vedoucí Školního klubu, tel.: 499881138, srollova@zsbcupice.cz
(Martina Šrollová)

DO 21. ROČNÍKU FLORBALOVÉ LIGY SE PŘIHLÁSILA TATO MUŽSTVA:
Hraje se systémem každý s každým jednou. Poté bude následovat vyřazovací část!
Hracím dnem bude úterý!
Rozpis zápasů, výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Dytrych)
BLACK MOON
Michal Hájek, Blanka Hozová, Jakub Kryl, Dominik Manych, Julie Seidlová, Ivona Szelke
BORCI NA KONCI
Dominika Davidová, Matěj Endlich, Ondřej Křížek, Kristýna Křížková, Diana Kuťáková,
Ondřej Lokvenc, Jakub Šitina, Samuel Vít, Erik Winter
BURDYŠÁCI KULIŠÁCI
Jakub Černý, Sebastian Drejsl, Lukáš Hofman, Štěpán Nohejl, Vojtěch Petera, Barbora Peterová,
Adam Špringer
OLD STARS
Martin Dytrych, Nikol Hejnová, Jiřina Hrůzová, Andrea Jursíková, Barbora Růžičková,
Veronika Ságlová, Marina Zajacová, Martin Zakouřil
ÚPICKÝ SMAŽKY
David Balog, Petr Ferenc, Pavel Hron, Tomáš Marek, Nela Špringerová, Karolína Řeháková,
Veronika Žďárská
DO 14. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE V ŠIPKÁCH SE PŘIHLÁSILO 28 ŽÁKŮ:
Filip Kroka (6.A), Matěj Manych, Tereza Procházková, Nikola Mádrová, Michaela Ludvíková,
Richard Kárász (všichni 6.B), Dominika Meierová, Radka Lehečková, Alexandr Lacko, Dominik
Fabián, Andrea Šrytrová, Anna Hřebíčková, Anna Písaříková, Daniela Kucharíková, Jan Čáp
(všichni 7.A), Michal Hájek, Dominik Manych, Čeněk Grund, Ivona Szelke, Jiřina Hrůzová
(všichni 7.B), David Balog (8.A), Pavel Hron, Marina Zajacová, Petr Ferenc, Tomáš Marek,
Nikola Makulová (všichni 8.B), Vojtěch Banýr (9.A) a Martin Zakouřil.
Typem hry je „301 single out“. Hraje se od 1. října.
Výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Zakouřil)
DO 14. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM FOTBALU SE PŘIHLÁSILO
15 DVOJIC:
Seidlová + Szelke, Kroka + Šmída, Davidová A. + Ludvíková, Černý + Hofman,
Nohejl + Petera, Balog + Špringer, Řeháková + Špringerová, Grund + Klouček,
Baudischová + Hrůzová, Makulová + Nguyen, Sobolíková + Zajacová, Lacko A. + Fabián D.,
Kuchariková + Lehečková, Meierová + Písaříková, Dytrych + Zakouřil
Hrát se bude o hlavních přestávkách.
Výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Dytrych)
DO 3. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO TURNAJE VE HŘE AIR HOCKEY SE
PŘIHLÁSILO 35 ŽÁKŮ:
Izabela Absolonová, Dominika Davidová, Jiří Jansa, Diana Kuťáková, Ondřej
Lokvenc, Vanessa Rybárová, Tomáš Urban, Samuel Vít (všichni 6.A); Kateřina
Balogová, Matěj Manych, Jana Nývltová, Tereza Procházková, Natálie
Solarzová, Tereza Wernerová (všichni 6.B); Jan Čáp, Dominik Fabián, Daniela
Kuchariková, Alexandr Lacko, Radka Lehečková, Dominika Meierová, Anna
Písaříková (všichni 7.A); Adéla Baudischová, Natálie Frydrychová, Čeněk
Grund, Michal Hájek, Dominik Manych (všichni 7.B), David Balog, Štěpán
Nohejl, Vojtěch Petera (všichni 8.A); Pavel Hron, Zbyšek Lacko, Jan Nguyen
(všichni 8.B), Pavel Fabián (9.A), Martin Dytrych, Martin Zakouřil
Hrát se bude o hlavních přestávkách.
Výsledky a tabulky jsou k dispozici na nástěnce v 1. patře.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
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1. Řeznický tokáň, halušky
2. Nudle s mákem
1. Smažený sýr, brambor
2. Pizza
1. Kuře na paprice, rýže
2. Slezská cmunda (bramborák, zelí, uzené maso)
1. Přírodní mletý řízek, brambor
2. Makarská pochoutka, pečivo
1. Milánský guláš, těstoviny
2. Americké bramborové placičky
1. Smažená ryba, brambor
2. Krůtí medailonky s bulgurovým salátem
1. Vepřová pečeně, knedlík, zelí
2. Rýžová kaše s máslem
1. Kuřecí směs s fazolí, brambor
2. Chlupačky s houbami
1. Rizoto pražského uzenáře
2. Špenátové gnocchi
1. Neapolské nudle
2. Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
1. Vepřové žebírko na kmíně, rýže
2. Bramborový guláš, chléb
1. Kuřecí stehno pečené, bramborové špalíčky, zelí
2. Boloňské špagety
1. Zeleninový karbanátek se sýrem, šťouchané brambory
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
1. Sekaná svíčková, knedlík
2 Gyros, brambor, tzatziky
1. Krůtí na divoko, těstoviny
2. Hermelínové rizoto
1. Čočka s párkem
2. Zapékané valašské brambory s pohankou
1. Čevabčiči, brambor, obloha
2. Ovocné kynuté knedlíky
1. Hovězí cibulář, bramborový knedlík
2. Kuřecí špagety se sýrovou omáčkou
1. Český řízek, brambor, červené zelí
2. Langoše

Dobrou chuť!

Svátek
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
1. Ryba pod peřinkou, brambor
2. Kuskus s drůbežím masem a zeleninou

Vybírání stravného na říjen: pátek 27.9., pondělí 30.9. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 20 obědů x 24 Kč = 480 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 20 obědů x 26 Kč = 520 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 20 obědů x 27 Kč = 540 Kč
pro veřejnost …………………….......... 20 obědů x 55 Kč = 1100 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Veronika Prouzová ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do říjnového čísla předávejte do 23.10. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: dytrych@zsbcupice.cz.
Redakční rada: Martin Dytrych, Eva Prouzová, Veronika Prouzová, Martin Zakouřil, Silvie Žďárská
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
03. 10. - Třídní schůzky (3.A, 3.B, 5.B = od 15.30, 1.A, 1.B = od 16.00)
DRACI, VZHŮRU DO OBLAK
04. 10. - 14. ročník Drakiády … více na 2. str.
(sraz v 14.30 před školou, začátek akce v 15.00 na louce za hvězdárnou)
PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT
14. 10. - Soutěž pro žáky 2. – 5. ročníku „Poznáváme živočichy“ … více na 2. str.
21. 10. - Soutěž pro žáky 6. – 9. ročníku „Skotačení po schodech“ … více na 2. str.
STRAŠIDLÁCKÝ DEN
16. 10. - Tvořivá dílna s žáky 1. stupně a jejich rodiči na téma „Strašidláci z dýní“ … více na 2. str.
(školní jídelna ZŠ Bratří Čapků, 15.30)
SPORTOVNÍ AKCE
01. 10. - Okrskové kolo Zátopkovy desítky (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, od 13.45, žáci 6. – 9. ročníku)
03. 10. - Okrskové kolo Zátopkovy pětky
(pořadatel: ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, žáci 1. – 5. ročníku, od 13.00)
OSTATNÍ AKCE
01. 10. - Městská knihovna – program „Malujeme pohádku“ (1.A, 1.B)
01. 10. - Zahájení činnosti zájmových kroužků při ZŠ Bratří Čapků
01. 10. - Od tohoto dne probíhají hodiny reedukací s poruchovými žáky
08. 10. - Exkurze 5.A (Sněžka; náhradní termín: 10.10.)
18. 10. - Poslední termín pro zaplacení pracovních sešitů
31. 10. - Vychází říjnové číslo školního časopisu
Bez termínu: Exkurze 4.B do Trutnova
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 29. 10. - 30. 10.
PRAVIDELNÉ AKCE
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)
NABÍDKA KROUŽKU KERAMIKY
Stejně jako vloni přichází nabídka keramického kroužku, který u nás ve
škole opět povede paní Eva Kostková z Trutnova. V minulých letech si děti
vyrobily a odnesly spoustu pěkných výrobků a naučily se pracovat s hlínou.
Termíny:
2. říjen, 6. listopad, 4. prosinec, 15. leden, 19. únor, 18. březen,
22. duben, 20. květen
Poplatek: 225 Kč na pololetí, poplatek: 450 Kč na celý rok.
Čas: 1.skupina 12.35 - 13.35 2.skupina 13:35 – 14.35
Pokud byste měli o kroužek zájem, stáhněte si bližší informace a přihlášku
na školním webu.

