Ve školní jídelně se
konala tvořivá dílna
„Strašidláci z dýní“.

Takhle krásné věci si
vyrábíme na kreativním
tvoření.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
2. ČÍSLO
18. ROČNÍKU (2019/2020)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
My, holky, z 6.B jsme
měly PIPI víkendovku.

14. ročník Drakiády se
opravdu povedl!

Na začátku října jsme
vám představili naše
nové Zprávičky.

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

Na pátek a sobotu 1. – 2. listopadu
je pro žáky 6. – 9. ročníku
připravena
FLORBALOVÁ VÍKENDOVKA.
Přednost budou mít žáci, kteří budou
reprezentovat naši školu na okrskovém kole.
Pedagogický dozor na víkendovce:
Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin Zakouřil.
Posledním termínem pro odevzdání přihlášek je
pátek 25. října (do 10.00).
Přihlášky se odevzdávají
Mgr. Martinu Dytrychovi, a to včetně poplatku za
jídlo a pití.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 3. ročníku ve středu 20. listopadu.
Odjezd: v 12.00 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 14.45 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 4. – 9. ročníku ve čtvrtek 21. listopadu.
Odjezd: v 12.50 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.30 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Bruslit a soutěžit budeme cca 90 minut.
Škola hradí pronájem stadionu, žáci přispívají 40 Kč.
Pití a svačinu si vezměte s sebou!
ZŠ Bratří Čapků
pořádá
v pátek 22. listopadu 2019
ve školní jídelně
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 30. LISTOPADU 2019 OD 10.00
13. ROČNÍK
KARNEVALU „S ČERTY NEJSOU ŽERTY“.
Předškoláčci i žáčci 1. – 4. ročníku, přijďte
v převlecích za čerty do naší tělocvičny, kde vás budou
čekat bezmála dvě hodiny zábavy, různých soutěží a
dokonce i pekelná diskotéka.
Vaši rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci a
případně i další se na vás budou moci dívat z balkonu.

DISCOPARTY
PRO UZAVŘENOU SPOLEČNOST
PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ
Pro žáky 1. – 3. ročníku: 16.30 – 18.30,
pro žáky 4. – 7. ročníku: 19.00 – 21.00.
Vstupné (příspěvek na ceny): 20 Kč.
Každý účastník si může přivést jednoho kamaráda,
který není z naší školy. Účastníci budou mít možnost
zakoupit si drobné občerstvení.
S dostatečným předstihem budou žákům rozdány
papíry s bližšími informacemi pro rodiče.

V pátek 20. září jsme se s žáky čtvrtých a pátých
tříd v rámci výuky volitelného předmětu „Region
Jestřebí
hory“
vydali
na kolech
prozkoumat Havlovice. Poznali jsme historii
i moderní současnost této obce, památky staré
i nové. Co všechno jsme viděli a navštívili, ukazují
fotky na školním webu. Děti musím pochválit
za skvělé chování a už teď se těším na další výlet.
(Blanka Pavlásková)

Houbová sezóna je v plném proudu, a tak jsme ani my,
ve školní družině, nezaháleli a uplynulý týden věnovali
sběru hub. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli každý
den vyrážet do lesa v okolí Úpice a hledat a hledat…
Můžeme potvrdit, že rostou.
Našli jsme mnoho menších i větších houbiček, kdo
nesbíral do košíku, využil bundu nebo čepici, podle
toho, co měl po ruce. Každé odpoledne nám tak krásně
uteklo a každý se mohl doma pochlubit svým úlovkem.
(Eva Jansová)

Se začátkem školního roku začaly pracovat i naše redaktorky a díky nim vám přinášíme nejdůležitější zprávy z naší
školy. Tentokrát nově, za což děkujeme Josefu Provazníkovi. Doufáme, že se vám náš nový formát bude líbit.
Omezili jsme počet informací (to ale neznamená, že by se snížil počet akcí na škole) a Zprávičky jsme udělali více
"akční". Přejeme vám pěknou zábavu.
(Martin Dytrych)

Dne 8. října 2019 jsme zahájili kurz „Žákem na zkoušku“. Máme přihlášeno 14 dětí, proto jsme museli kurz
rozdělit do dvou skupin. Děti z mateřských škol v Suchovršicích, v Úpici a z Havlovic mají před sebou ještě 9
lekcí, kde se budou moci zlepšit v grafomotorice, vyzkouší si svoje zrakové a sluchové vnímání, upevní si
předmatematické představy a pravolevou orientaci. A pak už nezbývá nic jiného, než se těšit na zápis do školy,
který je důležitým mezníkem v životě dítěte. Momentem, kdy se z dítěte stává žák základní školy.
Na práci s dětmi i na spolupráci s rodiči se těší Mgr. Jana Hájková, učitelka 1. ročníku a Mgr. Lenka Mikesková,
školní psycholožka.
(Lenka Mikesková)

V úterý 1. října jsme se s prvňáčky poprvé vydali do Městské knihovny v Úpici, kam nás pozvali
na akci Malujeme pohádku. Paní knihovnice Jana Šimková nám ukázala dětské oddělení a seznámili jsme
se s množstvím knih, které se zde nachází. Povídali jsme si o tom, jak se o knížky dobře starat, a co naopak
knížky nemají rády.
Pak nám paní knihovnice přečetla příběh Zahradní strašidlo z knížky Prázdninové pohádky od Zuzany
Pospíšilové. Příběh byl o malé Viktorce, která si z rodinného výletu na hrad dovezla domů strašidlo
a ubytovala ho na zahradě v kůlně. My jsme pozorně poslouchali, a potom si zahráli na ilustrátory a nakreslili
k příběhu obrázek. Naše obrázky budou v knihovně viset celý rok.
Byla to tak trochu výtvarná soutěž – paní knihovnice se snažily vybrat ten nejhezčí, ale to vůbec nebylo
jednoduché. Proto jsme byli odměněni všichni. Z knihovny jsme si do školy odnesli krásný velký dort a hned
jsme si na něm místo svačinky pochutnali. Mňam!
(Veronika Prouzová)

Přes 60 žáků 2. – 5. tříd naší školy si přišlo vyzkoušet své znalosti o zvířatech. Za úkol měli na obrázcích poznat
nejen oblíbená zvířata, ale i některé méně známé druhy. Zvířata jako okapi, perutýn nebo kamzík dělala soutěžícím
mnohdy vrásky na čele. Přestože se nikomu nepodařilo dosáhnout plného počtu bodů, soutěž byla velmi vyrovnaná
a mnoho dětí prokázalo velmi dobré znalosti. To potvrzuje i výsledková listina. Nejlepší soutěžící v každé kategorii
obdrželi jako již tradičně diplom a sladkou odměnu. Kompletní
Kategorie: žáci 2. ročníku (max. 12 bodů)
výsledky najdete na našich webových stránkách. (Martin Zakouřil)
1. – 4. Šimon Rykr (2.A)
10 b.
1. – 4. Jiří Bárta (2.A)
10 b.
Kategorie: žáci 3. ročníku (max. 14 bodů)
1. – 4. Vojtěch Hejna (2.A)
10 b.
1.
Jakub Kaplan (3.B)
13 b.
1. – 4. Eliška Němečková (2.A) 10 b.
2.
Alfred Pola (3.B)
12 b.
5. – 7. Antonín Došek (2.A)
9 b.
3. – 4. Kristýna Bedlivá (3.B)
11 b.
5. – 7. Jan Havrda (2.A)
9 b.
3. – 4. Kristian Ludvigh (3.A)
11 b.
5. – 7. Magdaléna Ottová (2.A)
9 b.
5.
Andrea Viková (3.B)
10 b.
8.
Jakub Synáč (2.A)
8 b.
6. – 9. Josef Horák (3.A)
9 b.
6. – 9. Tereza Ježková (3.A)
9 b.
.
6. – 9. Eliška Srnová (3.A)
9 b.
6. – 9. Tereza Luštincová (3.A)
9 b.
10.
Laura Zajíčková (3.B)
8 b.

Kategorie: žáci 4. ročníku (max. 16 bodů)
1. – 2.
Markéta Snítilová (4.B)
15 b.
1. – 2.
Adriana Součková (4.B)
15 b.
3. – 5.
Matěj Hofman (4.A)
14 b.
3. – 5.
Markéta Trojanová (4.A)
14 b.
3. – 5.
Melanie Absolonová (4.A) 14 b.
6. – 7.
Michal Kuba (4.B)
13 b.
6. – 7.
Michaela Kaslová (4.B)
13 b.
8. – 10. Adéla Homolová (4.A)
12 b.
8. – 10. Matěj Říha (4.A)
12 b.
8. – 10. Nela Petirová (4.A)
12 b.
11. – 12. Lucie Tláskalová (4.A)
11 b.
11. – 12. Eliška Kucharíková (4.B)
11 b.

Kategorie: žáci 5. ročníku (max. 16 bodů)
1.
Lena Šťovíčková (5.B)
15 b.
2. – 5. Lucie Zahradníková (5.B)
14 b.
2. – 5. Andy Ságl (5.B)
14 b.
2. – 5. Ema Brátová (5.B)
14 b.
2. – 5. Miroslava Holanová (5.A)
14 b.
6.
Kateřina Lokvencová (5.B) 13 b.

Učitel: „Děti, představte si, že v Africe mají hrozně málo škol a proto některé děti do školy chodit nemůžou. Víte
teda už, na co jsme vybírali ty peníze?“ Pepíček: „Abychom odjeli do Afriky?“
„Halo, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme ho od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to udělat, aby nás
pustil domů?“
Povídá jedna blondýna druhé: „Já už po dnešku nevěřím nikomu a ničemu.“ „Jak to?“ „Ale, otevřela jsem místnost
s názvem MUŽI a byl tam jenom záchod.“
Chuck Norris vyhrál Tour de France na rotopedu.
„Pane doktore, prosím Vás, pomozte mi. Půjčil jsem známému 50 000 na plastickou operaci a teď nevím, jak
vypadá.“
Mareček nechce jíst. Maminka ho přemlouvá: „Miláčku, budeme si hrát na tramvaj. Ty budeš tramvaj a lžička
s jídlem budou cestující, co do ní nastupují.“ Mareček polyká lžičku za lžičkou. Když je talíř prázdný, zvedne ruce
nad hlavu a zavolá: „Konečná, všichni vystupovat!“

Zubař spustí vrtačku a povídá: „Pepo, pamatuješ, jak jsi mě v páté třídě píchal kružítkem do zad?“
Dědeček se rozhodl zhubnout a tak začal cvičit. Po půl hodině na něho babička volá z kuchyně: „Tak co, kolik jsi
shodil? „Zatím dvě vázy.“
Zloděj přepadne banku. V ruce drží odjištěný granát. V tom se objeví policajt, vytáhne pistoli a zařve: „Odhoďte
zbraň!“
„Pepíčku, pověz mi, z čeho máš upletený svetr?“ ptá se paní učitelka. „Z vlny,“ odpoví Pepíček. „Správně. A
kterému zvířátku za něj vděčíš?“ „Tetě.“
K Novákům přijde prodavač vysavačů. Na zem vysype spoustu odpadků a řekne: „Všechno, co ten vysavač
nevysaje, sním.“ „Tak to Vám přejeme dobrou chuť. Od včerejška nám nejde proud.“
Potká stará želva mladou a ptá se jí: „Hele, kde máš krunýř?“ „Ale, utekla jsem z domova.“
Král má tři dcery. Jednoho dne za ním přijde nejstarší dcera a ptá se: „Tatínku, proč se jmenuji Růženka?“ „Protože,
když jsi byla malá, spadla do tvé kolébky růže.“ Za chvíli přijde druhá a ptá se: „Tatínku, proč se jmenuji Jasmína“
„Protože, když jsi byla malá, spadl ti do kolébky květ jasmínu.“ O chvíli později přijde poslední dcera a zahuhlá:
„Hoh vaha hahla?“ „Copak chceš Cihlenko?“
Víte, proč kohout kokrhá tak brzy ráno? Protože, když se vzbudí slepice, tak už nemá šanci.
Pepíček, který ještě neumí říct R, si jde do zverimexu pro vydru. Když vyjde z obchodu, zastaví ho dva policisté:
„Kluku, co to tady tak smrdí?“ Pepíček: „Vydva.“
Doktor: „Sestro, proč budíte toho pacienta?“ „Dneska má dostat ještě prášky na spaní.“
(Martin Dytrych)

V pátek 18.10. se sešla děvčata ze 6.B na svoji první letošní a ryze dámskou víkendovku. Program byl od začátku
jasný – líčení, vlasy, nehty, zdravá strava a hlavně probrat „problémy“ s kluky. 
Začaly jsme líčením. Seznámily jsme se se základními zásadami líčení, v praxi jsme vyzkoušely spoustu očních
stínů, rtěnek, řasenek a laků na nehty, nejvíce zabrat nám však daly oční linky, učesaly jsme si super účesy a pustily
si k tomu příjemnou hudbu. Než jsme pokračovaly v programu, odběhly jsme si do školního klubu, kde bylo třeba
vyzkoušet airhockey a porazit paní učitelky ve stolním fotbálku (což se k údivu všech nepodařilo ).
Náš program pokračoval filmem „Tělo jako nepřítel“, při kterém jsme si povídaly o obrovském nebezpečí, které
nám hrozí nejen z anonymity sociálních sítí, ale především jsme rozebraly problém anorexie, který často může
končit podlomeným zdravím či dokonce smrtí. Po tomto zážitku jsme se posilnily a připravily si okolo půlnoci
ležení. K dobrému usínání, které se nám nepatrně protáhlo, jsme si pustily pohodový film Deník Bridget Jonesové.
Ráno už jsme jen spořádaly vše, co nám hodné maminky přichystaly (včetně luxusní rolády od paní Smolíkové),
uklidily a vyrazily užívat víkend.
„Pipi“ víkendovka neměla naprosto žádnou chybu, všechny jsme si jí skvěle užily a těšíme se na další 
(Michaela Divišová, Martina Šrollová)

Služba ZVONEK pro rodinu - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při
Oblastní charitě Trutnov poskytuje pomoc a podporu rodinám s dítětem do 18 let
věku, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou se jim nedaří překonat
vlastními silami.

V JAKÝCH OBLASTECH POMŮŽEME:








Bydlení (Podpoříme Vás při hledání nového bydlení s vyhledáváním vhodných nabídek, s jednáním s
majitelem bytu, případně poskytneme doprovod na prohlídku bytu apod.)
Zaměstnání (Pomůžeme Vám při hledání zaměstnání, pomůžeme Vám najít vhodné nabídky, budeme
nápomocni při sestavení životopisu, doprovodíme Vás na přijímací pohovor apod.)
Hospodaření (Pomůžeme Vám uspořádat Vaše finanční prostředky, pomůžeme Vám se orientovat ve
financích a v tom, abyste své prostředky dokázali správně využít, pomůžeme Vám s orientací ve Vašich
příjmech a výdajích.)
Péče o děti, jejich výchova (Poskytneme Vám podporu a pomoc při péči o Vaše děti, pomůžeme Vám v
případě, že si nebudete s něčím vědět rady.)
Vzdělávání (Poskytneme Vám podporu a pomoc pokud Vaše dítě bude mít problémy ve škole, špatné známky,
problémy se spolužáky apod.)
Jednání na úřadech (Pomůžeme Vám zařídit potřebné věci na úřadech, v případě potřeby Vám poskytneme
doprovod, abyste se nemuseli obávat, že něčemu nebudete rozumět a vyřídili vše potřebné co nejrychleji.)
Péče o domácnost (Pomůžeme Vám s chodem Vaší domácnosti, pomocí praktických nácviků Vám to
ukážeme nebo si to s Vámi vyzkoušíme.)

Služby jsou poskytovány terénní a ambulantní formou pro rodiny z Trutnova a
okolních obcí ve vzdálenosti do 30 km.
 Terénní forma služby
Terénní pracovníci docházejí do domácnosti klientů.
PONDĚLÍ – ČTVRTEK 8:00 – 18:00
PÁTEK – 8:00 – 12:00
 Ambulantní forma služby
Služby jsou poskytovány na adrese Školní 13, Trutnov 541 01
Každý všední ČTVRTEK 14:00 – 16:00 nebo dle předešlé domluvy
Služby jsou poskytovány bezplatně.
PRINCIPY SPOLUPRÁCE
 respektujeme vaše individuální potřeby a
svobodu Vaší volby
 naše spolupráce funguje jako rovnocenné
partnerství, nehodnotíme Vás
 snažíme se vás vést k samostatnosti a
zodpovědnosti
 očekáváme vaši aktivitu a podílení se na
řešení vaší situace

„Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“
(Lev Nikolajevič Tolstoj)

KONTAKTY
Adresa: Školní 13, 541 01 Trutnov
Kontakt vedoucí služby: 736 511 526
Kontakt sociální pracovnice: 736 511 524
E-mail: zvonek @tu.hk.caritas.cz

V rámci předmětu Člověk a jeho svět se teď s prvňáčky věnujeme
podzimu a všemu, co s ním souvisí. K podzimu také patří sklizeň
některých druhů ovoce a zeleniny. V minulém týdnu jsme se byli
podívat na výstavě ovoce a zeleniny, kterou pořádali místní
zahrádkáři. Tento týden jsme si takovou malou výstavku udělali
i my ve třídě.
V pondělí jsme začali nosit různé plody, ve středu jsme si je
společně pojmenovali, něco si o nich pověděli a rozdělili jsme je
na ovoce a zeleninu. Sešla se nám toho spousta, někteří donesli
dokonce i vlastní výpěstky ze zahrádky. Na čtvrteční ochutnávku
jsme se všichni moc těšili. První hodinu jsme ještě učili, protože
čtení je potřeba každý den. Ale pak už jsme se do toho pustili!
Paní učitelka nachystala všechno den předem, a tak vše proběhlo hladce. Se zavřenýma očima jsme hádali, co nám
paní učitelka dává do pusy, a potom už jsme všichni postupně ochutnali úplně všechno.
Ze zeleniny to byl pórek, cibule, česnek, celer včetně natě, mrkev, ředkvička, černá ředkev, rajče, okurka,
různé typy paprik, brambor, kedlubna, květák, listový salát, červená řepa, dýně, cuketa, a dokonce jsme
očichali a ochutnali křen.
Z ovoce jsme ochutnali jablko, hrušku, švestku, blumu, dva druhy hroznového vína, nektarinku,
mandarinku, pomeranč, citron, z těch méně známých to bylo pomelo, kaki a granátové jablko. Vyzkoušeli
jsme taky sušené meruňky a fíky.
Něco nám chutnalo, něco méně – třeba cibule, česnek, celer nebo křen. Něco jedli někteří poprvé – třeba červenou
řepu, pomelo nebo kaki. Sušené fíky se nám nelíbily a moc se nám do nich nechtělo, ale když jsme zjistili, jak jsou
sladké, docela nám chutnaly.
Myslím, že si děti ochutnávku užily. Ráda bych poděkovala všem rodičům za skvělou spolupráci!
(za 1.B Veronika Prouzová)

Již třetím rokem využíváme nabídku společnosti WOMEN FOR
WOMEN a zařizujeme některým našim žákům obědy ve školní
jídelně zdarma.
Ve školním roce 2019/2020 podpoříme celkovou částkou 33 800 Kč
sedm dětí.
Jedná se většinou o děti samoživitelek.
Samozřejmě, že pro něco takového máme také své podmínky. Děti
musí mít vše ostatní zaplaceno a musí mít v pořádku docházku do
školy. Rodina také musí řádně spolupracovat se školou.
Po skončení školního roku vždy provedeme hodnocení a případně
seznam dětí obměníme.
Smutným faktem je to, že si toho některé děti neváží. Proto je pro nás
do budoucna otázkou, zda v tom pokračovat.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

V úterý 15. 10. jsme se vydali na Sněžku. Exkurze byla několikrát odkládána kvůli nepříznivému počasí, ale
tentokrát to opravdu stálo za to. Z Úpice jsme jeli linkovým autobusem do Pece pod Sněžkou. Následoval přesun
k lanovce. Když jsme došli k dolní stanici lanovky, všechny nás uklidnilo, že lanovka jede i v horním úseku, který
často stojí kvůli silnému větru. Vyjeli jsme na Sněžku a už jsme se mohli kochat krásnou krajinou, která byla místy
zahalena mraky. Následoval sestup ke Slezskému domu, kde bylo občerstvení. Posilněni jsme se opět vydali na
cestu směrem k Luční boudě. Na Luční boudě jsme využili možnosti, koupit si nějaký suvenýr. Dalším cílem naší
cesty byl památník obětem hor a dále potom chata Výrovka. Zde jsme se opět rychle občerstvili a pokračovali
k Richtrovým boudám. Odtud už to bylo kousek do Pece pod Sněžkou. Ušli jsme pohodovou chůzí přibližně 12
kilometrů. Cesta vedla většinou z kopce dolů nebo po rovině, místy se objevil nějaký „kopeček“. Někteří účastníci
byli unaveni a bolely je nohy už po prvním kilometru, ale i tak se překonali a všichni to zvládli. Pro některé to byly
první výhledy ze Sněžky a vůbec túra po horách. Snad se jim to tedy líbilo a vyjedou na nějakou další túru s rodiči.
(Eva Mertlíková)

Letošní drakiáda se uskutečnila až na třetí termín, ale za to v teplém, slunečném odpoledni. V pondělí 14. října
přispěchalo asi 50 dětí se svými barevnými draky na louku ke hvězdárně, a protože bylo větrno, za chvíli jich
několik plulo po obloze. Některý dráček přistál na stromě, některého bylo potřeba opravit, jiný ulétl i s
provázkem, bylo se opravdu, na co koukat. Na své si přišli i rodiče a prarodiče, kteří se na chvíli vrátili do
dětských let. Za účast byly děti odměněni sladkostí a pamětným listem.
(Eva Jörková)

Desítky dýní nejrůznějších tvarů, barev a velikostí, naplněná školní jídelna
a na čtyřicet dětí toužících vyrobit si svého strašidláka – dýňáka. A samozřejmě rodiče,
tety, babičky a dědové v roli doprovodu, rádců a pomocníků. To byla podzimní dílna,
kterou ve středu 16. října tradičně pořádala naše škola.
Pod šikovnýma rukama vyzbrojenýma nožíky, lžícemi či vykrajovátky vznikaly
roztodivné tvary šklebících se dýňáků. Fantazie se rozjela na plné obrátky. Ještě
dýňovou hlavu dozdobit přírodninami, dovnitř vložit zapálené světýlko,
se strašidlákem se vyfotit – a hotovo!
Poděkování za zdařilý průběh odpoledne patří všem zúčastněným a paní učitelce
Pavláskové, která vše zorganizovala.
(Veronika Prouzová)

Dokážeš projít
písmenkovým bludištěm?

Pospojuj čísla od 1 do 42. Obrázek si vybarvi.

V úterý 1. 10. jsme se zúčastnili v pořadí již druhého závodu z celoroční soutěže, a to Zátopkovy desítky. V tomto
štafetovém běhu, kdy každý žák absolvoval trať 250 metrů, se dohromady předvedlo hned 40 nejlepších běžců a
běžkyň z druhého stupně naší školy, aby ukázali své běžecké dovednosti, ale i šikovnost při předávce štafetového
kolíku.
Naší štafetu perfektně rozběhl Pavel Fabián, který si hravě poradil s nelehkou startovní pozicí a po prvním úseku
nás tak zařadil na první místo a to ještě skvělým časem 31,2! Následovali i další skvělí rychlíci, kteří se svými
výkony pohybovali pod hranicí 40 vteřin a drželi nás tak první část závodu na vysokých příčkách. Skvělým časem
38,3 se blýskla Adriana Davidová, která nejenže měla nejlepší čas mezi dívkami, ale byla i druhou nejrychlejší
běžkyní a strčila tak do kapsy kromě Pavla všechny naše ostatní chlapce, což zasluhuje velký obdiv. I přes dobré
výkony v úvodu jsme zhruba v polovině závodu však začali zaostávat a dlouhou dobu jsme balancovali na hranici
třetího místa. Tuto pozici jsme však neudrželi a poslední čtyřicátý běžec Filip Novotný i přes svůj dobrý běh s tímto
výsledkem už nedokázal nic udělat a tak pro nás dokončil štafetu na celkovém 4. místě. Bohužel oproti minulému
roku jsme klesli o jednu příčku níže, avšak pochvala patří všem zúčastněným žákům za ochotu a snahu při
reprezentování školy a dobré chování na sportovní akci.
(Blanka Hozová)

Časy našich reprezentantů (v sekundách):
Pavel Fabián (31,2), Dominik Grund (39,0),
Vojtěch Banýr (39,3), Jakub Kryl (41,8),
Barobora Peterová (39,3), Lukáš Hofman (38,9),
Diana Kuťáková (49,3), Alexandr Lacko (41,7),
Michaela Horáková (42,7), Adam Špringer (39,2),
Adriana Davidová (38,3), Vojtěch Petera (40,6),
Agáta Hebká (46,6), Pavel Hron (41,6),
Jiřina Hrůzová (43,6), Richard Karázs (41,3),
Karolína Řeháková (42,1), Petr Seidl (50,0),
Tereza Wernerová (46,7), Čeněk Grund (50,3),
Dominik Manych (44,2), Samuel Vít (46,9),
Andrea Zárubová (44,8), Alexandr Klouček (43,7),
Kateřina Šrytrová (47,9), Erik Winter (44,8),
Daniela Kuchariková (46,0), Matěj Manych (49,7),
Natálie Solarzová (47,6), Jakub Káža (45,9),
Kristýna Křížková (49,7), David Kuba (43,5),
Andrea Mertlíková (46,0), Matěj Endlich (48,8),
Tereza Tláskalová (43,1), Jan Kleistner (45,1),
Štěpán Nohejl (41,5), Matěj Štauda (45,8),
Sebastian Drejsl (44,5), Filip Novotný (41,6)

Dnes jsem měl tu čest a aspoň pasívně se zúčastnil již
tradiční Zátopkovy štafety.
A měl jsem z vás, našich reprezentantů, jen ty nejlepší
pocity :)
Sice jste obsadili až 4. místo, ale...
Po dlouhé době jste byli dokonce několik kol ve vedení :)
Od prvního (mimochodem vynikajícího Pavla Fabiána) až
do posledního jste do toho dali všichni doslova všechny
síly.
Velká část z vás si zlepšila své nejlepší časy :)
Takže, co víc si přát :)
Snad jen, abyste takhle zarputile reprezentovali naši školu
i v dalších disciplínách :)
Vám všem z celého srdce děkuji :)
Velké poděkování patří i paním učitelkám za přípravu.
(Martin Dytrych)

Ve středu 3. října se konala první letošní soutěž Grand Prix pro žáky 1. stupně, Zátopkova pětka. Pětadvacet
našich běžců se při ní postavilo na start 200 metrů dlouhého úseku. Štafetu perfektně rozběhl Matěj Kulda
a na prvním místě jsme se drželi do šestého kola, kde nás předběhla lánská štafeta. Tuto pozici jsme drželi až
do posledního kola, kde nás v poslední zatáčce, předběhla rtyňská štafeta a my jsme bohužel skončili na třetím
místě. Celý závod byl velmi vyrovnaný. Všem našim běžcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
(Jana Hájková)

COLOURS - barvy
Spoj správně:
GREEN
BLUE
PINK
SILVER
LIME
WHITE
GOLD
RED
GREY
VIOLET
BEIGE
BLACK

VOCABULARY
WHITE - bílá
PURPLE – sytá růžová
ORANGE - oranžová
RED - červená
YELLOW - žlutá
GREEN - zelená
PINK - růžová
BROWN - hnědá
BLUE - modrá
GREY - šedá
VIOLET - fialová
BLACK - černá
SILVER - stříbrná
GOLD - zlatá
LIME - limetková
BEIGE – béžová
DARK – tmavá
LIGHT - světlá

PUZZLE 1
Doplň anglické názvy barev, šedá políčka
skrývají název barvy:
S

R
U

M

L

Y

I

E

T

L

L
TAJENKA: __ __ __ __

zlatá
béžová
limetková
modrá
červená
zelená
černá
růžová
bílá
fialová
stříbrná
šedá

PUZZLE 2
Vyhledej anglické názvy těchto barev: bílá, oranžová,
růžová, fialová, limetková, tmavá, červená, zelená,
hnědá, šedá, zlatá, béžová
Tajenka skrývá název další barvy:
G

B

O

K

R

A

D

R

E

D

N

L

N

T

E

I

L

I

M

E

E

Y

G

O

P

I

E

L

V

E

G

N

A

R

O

E

T

I

H

W

G

I

B

R

O

W

N

E

V

TAJENKA: __ __ __ __ __
Vybarvi podle čísel:
1 - green
2-orange
4 - blue
5-violet

VYLOSOVANÍ ZE ZÁŘIJOVÉHO ČÍSLA
Adéla ROŽENSKÁ (9.A)
Andrea ZÁRUBOVÁ (9.A)
Gratuluji ☺
SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

Jméno:................................
__ __ __ __ Třída: ................
Správná odpověď:

3-brown
6-yellow

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

Good Luck 

stránku připravila Silvie Žďárská

Datum: 19. – 24. 1. 2020 (neděle až pátek)
Kde: Penzion Lesní Zátiší – Benecko (Krkonoše) www.penzionlesnizatisi.cz
(v blízkosti jsou sjezdové tratě různých obtížností, zasněžované, osvětlené, nástup na běžecké tratě)
Cena: 3 100,- zahrnuje 5x ubytování s plnou penzí a pitným režimem, dopravu tam a zpět (cena je bez skipasu,
cena skipasu v závislosti na zvoleném programu, počasí a účasti žáka na běžkách)
Platba: Zálohu ve výši 1 500,- byla uhrazena do 20. 10. 2019. Zbývající částku, tedy 1 600,-, je pak třeba
do 19. 12. 2019 a to osobně paní Šrollové ráno v době od 7:30 do 8:00 hodin nebo bankovním převodem na účet
školy 510 230 594/0600, variabilní symbol: 33 a do poznámky uveďte příjmení žáka. Je samozřejmě možné
uhradit celou částku najednou.
Každý žák bude na kurz povinně vybaven sjezdovými lyžemi a příslušenstvím včetně helmy. Běžecké lyže jsou
dobrovolné, možno zdarma zapůjčit ve škole. Snowboard je taktéž dobrovolný, ale podmínkou je, aby žák nebyl
úplný začátečník a plně ovládal jízdu alespoň na modré sjezdovce. Snowboard nebude s výukou.
Další informace a seznam potřebných věcí obdržíte s blížícím se termínem výcviku.
K závaznému přihlášení na lyžařský kurz je třeba vyplnit dotazník (obdržel ho každý žák), ohledně vybavení
a lyžařských dovedností žáka.
V případě dotazů či nejasností mě prosím kontaktujte na emailové adrese: hozova@zsbcupice.cz
Pozitivní informací je skutečnost, že se na kurz přihlásilo
(Blanka Hozová)

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Rekordní tabulky se přepisovaly v soutěži „Skotačíme po schodech“, kterou jsme pro naše žáky z 6. – 9. ročníku
připravili v pondělí 21. října. Běží se po schodech na 2. stupni od knihovny v přízemí ke školnímu klubu ve 2.
poschodí. Startuje se u prvního schodu a cíl je na posledním schodu. Každý soutěžící má 2 pokusy. V kategorii
děvčat 6. – 7. ročníku posunula Anna Písaříková rekord o téměř jednu sekundu. Otřásal se i absolutní rekord, který
již přes 10 let drží Viktor Kejzlar vynikajícím časem 8,7 sekund. Pavel Fabián za ním zaostal o pouhé tři desetiny.
Všem účastníkům ještě jednou gratulujeme k předvedeným výkonům. Nejlepší z každé kategorie jsme odměnili
diplomem a sladkou odměnou.
(Martin Zakouřil)

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

Kategorie: dívky 6. - 7. ročník
Anna Písaříková (7.A)
11,7 s
Andrea Šrytrová (7.A)
12,9 s
Michaela Ludvíková (6.B) 13,2 s
Diana Kuťáková (6.A)
13,3 s
Sandra Scholzová (7.A)
13,4 s
Tereza Wernerová (6.B)
13,8 s

Kategorie: chlapci 6. - 7. ročník
1. Petr Seidl (7.A)
12,7 s
2. Michal Hájek (7.B) 13,2 s
3. Samuel Vít (6.A)
13,8 s

1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie: dívky 8. – 9. ročník
Marina Zajacová (8.A)
11,4 s
Barbora Peterová (8.A)
11,5 s
Veronika Žďárská (8.A) 12,0 s
Karolína Řeháková (8.A) 12,1 s
Sabina Kubasová (8.A)
13,0 s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kategorie: chlapci 8. - 9. ročník
Pavel Fabián (9.A)
9,0 s
Dominik Grund (9.A)
9,5 s
Filip Novotný (8.A)
10,1 s
Petr Ferenc (8.B)
10,5 s
Lukáš Hofman (8.A)
11,0 s
Vojtěch Banýr (9.A)
11,3 s
Štěpán Nohejl (8.A)
11,5 s
David Balog (8.A)
12,8 s
Zbyšek Lacko (8.B)
12,9 s
Jakub Černý (8.B)
13,4 s

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

5.A
3.B
4.B
8.A
3.A
7.B
4.A
6.B
6.A

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 18. 10. 2019)
284,0 kg
15 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
304,0 kg
13 kg/žáka
Alfred Pola
189,0 kg
9 kg/žáka
Pavol Kročil
116,0 kg
8 kg/žáka
Karolína Řeháková
115,0 kg
5 kg/žáka
Petr Vít
61,0 kg
5 kg/žáka
Čeněk Grund
91,0 kg
4 kg/žáka
Jakub Přívratský
61,0 kg
3 kg/žáka
Jakub Janků
10,0 kg
1 kg/žáka
Filip Kroka

240,0 kg
300,0 kg
160,0 kg
116,0 kg
115,0 kg
61,0 kg
80,0 kg
32,0 kg
10,0 kg

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3.10.
místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
11.
odměněni
i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
12.
Celkem
jsme již sebrali 1 231,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 3,96 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 3 150,0 kg s průměrem 9,75 kg na žáka.. Dohromady jsme také sesbírali 451
vybitých baterií. (k 19.10.2018 to bylo 467)
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
13.
Alfred Pola (3.B)
14.
Ondřej Kulhavý (5.A)
15.
Pavol Kročil (4.B)
Karolína Řeháková (8.A)
Petr Vít (3.A)
Jakub Přívratský (4.A)
Čeněk Grund (7.B)
Miroslava Holanová (5.A)
Jakub Janků (6.B)
Michal Kuba (4.B)
David Kuba (6.B)
Nikola Hájková (4.A)
Filip Kroka (6.A)
Jakub Kaplan (3.B)

300
240
160
116
115
80
61
44
32
29
29
11
10
4

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg

Sběr vybitých baterií:
Jiří Bárta (2.A)
Jakub Janků (6.B)
Klára Nyklíčková (4.B)

207 ks
190 ks
54 ks

Sběrové soutěže se postupně
rozjíždějí na plné obrátky.
Opět očekáváme napínavé
souboje o vítězství
v jednotlivých komoditách.

(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
Ondřej Kulhavý (5.A)
Markéta Feketová (1.B)
Tereza Feketová (3.A)

Sběr plastových kelímků
Markéta Trojanová (4.A)
Pavol Kročil (4.B)
Michaela Kaslová (4.B)

1 250 ks
50 ks
50 ks

690 ks
600 ks
215 ks

Dohromady jsme k 18.10. sesbírali 1 350 plastových lahví (k 19.10.2018 to bylo 6 864)a 1 505 plastových
kelímků (k 19.10.2018 to bylo 2 777).
Sběr kovových víček
Jakub Janků (6.B)
Andrea Jursíková (5.A)
Jiří Bárta (2.A)
Václav Peterka (2.A)
Markéta Trojanová (4.A)
Kamila Kaslová (1.B)
Klára Nyklíčková (4.B)
Sběr plastových víček
Jakub Janků (6.B)
Markéta Trojanová (4.A)
Dominik Manych (7.A)
Ondřej Kulhavý (5.A)
Jiří Bárta (2.A)
Klára Nyklíčková (4.B)
Aneta Schwertnerová (4.B)
Miroslava Holanová (5.A)
Michaela Kaslová (4.B)
Jakub Přívratský (4.A)
Kamila Kaslová (1.B)
Kevin Denis Kroka (3.A)
Patricie Lehečková (4.B)

10 610
6 900
5 535
2 530
2 470
1 137
1 100
840
633
593
505
350
150

45 025
13 500
6 300
5 000
2 900
1 710
868

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

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

Jiroušková Anna (5.B)
Dohromady jsme k 18.10. sesbírali 33 353 plastových víček (k 19.10.2018 to bylo 29 221) a 75 303
kovových víček (k 19.10.2018 to bylo 30 806).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

250 ks

Podívejte se, jaké krásné balóny vyráběly děti na Kreativním tvoření - jen vzlétnout.

Na výtvarném kroužku děti tvořily rozvalené čičiny na barevných kobercích.

Pá 1.11.

1. Srbské rizoto
2. Játra na cibulce, hranolky

Po

4.11.

Út

5.11.

St

6.11.

Čt

7.11.

Pá

8.11.

1. Italský guláš, těstoviny
2. Lívance
1. Uzená krkovička pečená, hrachová kaše
2. Kapustové karbanátky s pohankou, brambor
1. Hovězí v mrkvi, brambor
2. Šunkové halušky se zelím
1. Kuřecí prsa s pórkem, rýže
2. Salát s tuňákem, pečivo
1. Zahradnická sekaná, bramborová kaše
2. Gnocchi zapečené v sýrové omáčce s mozzarellou

Po 11.11.
Út 12.11.
St 13 .11.
Čt 14 .11.
Pá 15.11.

Po 18.11.
Út 19.11.
St

20.11.

Čt

21.11.

Pá 22.11.

Po

25.11.

Út

26.11.

St

27.11.

Čt

28.11.

Pá 29.11.

1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
2. Tortilly
1. Francouzské brambory
2. Hovězí tokáň, knedlík
1. Drůbeží maso po čínsku, rýže
2. Buchty
1. Rybí karbanátek se sýrem, brambor
2. Česnekový kuskus s pórkem a žampiony
1. Selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát
2. Milánské špagety
1. Guláš a la španělský ptáček, knedlík
2. Kebab na jehle, bulgurový salát
1. Čočka, vejce
2. Paella se zeleninou, tuňákem a drůbežím masem
1. Maminčino kuře s těstovinami
2. Povidlové taštičky s perníkovou posypkou
1. Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
2. Boloňská směs s rýží
1. Klobásový karbanátek, bramborová kaše
2. Lasagne
1. Řecké šunkafleky
2. Kovbojská pánev, chléb
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Zapékané brambory s hermelínem
1. Hovězí roštěná s rýží
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
1. Vepřová panenka s jablky, brambor
2. Minutkový kuřecí guláš, noky
1. Holandský řízek, těstovinový salát
2. Plněná bramborová roláda, špenát

Dobrou chuť!

Vybírání stravného na říjen: pátek 25.10., čtvrtek 31.10. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 24 Kč = 504 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 27 Kč = 567 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 obědů x 55 Kč = 1 155 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 listopadového čísla předávejte do 26.11. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: dytrych@zsbcupice.cz
Redakční rada: Martin Dytrych, Eva Prouzová, Veronika Prouzová, Martin Zakouřil, Silvie Žďárská
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

DALŠÍ VÍKENDOVKA JE TU
01.11. 02. 11. Florbalová víkendovka pro žáky 6. – 9. ročníku … více na 2. str.
ZNÁMKUJEME, RADÍME, SEZNAMUJEME
05. 11. Beseda žáků 9.A se zástupcem Úřadu práce Trutnov (9.55 – 11.35)
06. 11. Pedagogická rada
07. 11. Schůzka rodičů žáků 9.A – výběr SŠ a SOU, přihlášky (15.30)
07. 11. Rodičovské schůzky (1. stupeň od 16.00, 2. stupeň od 16.30)
POJEĎTE SI S NÁMI ZABRUSLIT
20. 11. Bruslařské odpoledne pro žáky 1. – 3. ročníku … více na 2. str.
(odjezd v 12.00 z náměstí TGM, příjezd v 14.45 na náměstí TGM)
21. 11. Bruslařské odpoledne pro žáky 4. – 9. ročníku … více na 2. str.
(odjezd v 12.50 z náměstí TGM, příjezd v 15.30 na náměstí TGM)
A MÁME TU PRVNÍ LETOŠNÍ DISKOTÉKU
22. 11. - Diskopárty pro uzavřenou společnost přihlášených žáků … více na 2. str.
DO TĚLOCVIČNY ZAVÍTAJÍ ČERTI
30. 11. - Karneval „S čerty nejsou žerty“ – akce pro předškoláky a žáky 1. – 4. ročníku … více na 2. str.
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 10.00)
SPORTOVNÍ AKCE
07. 11. - Okrskové kolo ve florbalu dívek (ZŠ Bratří Čapků, od 8.00 starší dívky, od 12.30 mladší dívky)
07. 11. - Okrskové kolo ve florbalu chlapců (Malé Svatoňovice, od 8.00 starší chlapci, od 12.30 mladší chlapci)
OSTATNÍ AKCE
01. 11. - Akce „Týden duchů“ v ZOO Dvůr Králové nad Labem (celodenní akce 7.A, 7.B)
07. 11. - Měsíc filmu na školách (žáci 9.A, od 13.00)
20. 11. - Návštěva předškoláků z MŠ Veselka (1.A, 1.B)
21. 11. - Exkurze žáků 9.A (SPŠ Mladé Buky, od 13.00)
29. 11. - Vychází listopadové číslo školního časopisu
Bez termínu: Školní kolo Dějepisné olympiády, Školní kolo Matematické olympiády – 9. ročník
Celodenní projekt žáků 6.A, 6.B „Cesta do pravěku“
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 12.11., 19.11., 26.11.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

