Měli jsme
Florbalovou víkendovku.

V jídelně proběhla první
diskopárty tohoto školního
roku.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
3. ČÍSLO
18. ROČNÍKU (2019/2020)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Měli jsme
celodenní projekt
„Cesta do pravěku“.

Vyhráli jsme okrskové
kolo ve florbalu!

Byli jsme bruslit na
Zimním stadionu
v Trutnově.

A mnoho dalšího ...

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

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

ZŠ 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.

Milí žáci 1. – 5. ročníku,
ve čtvrtek 5. prosince
vás přijde navštívit
Mikuláš s anděly a
hodnými čerty.
Očekávejte je
2., 3. nebo 4. hodinu.
Pokud chcete, připravte
si pro ně nějakou
písničku nebo
básničku. Odměněni
budete drobnými
sladkostmi.

Základní škola Bratří Čapků
pořádá pro všechny šikovné děti a jejich rodiče
dílnu

Vánoční tvořeníčko.
Sejdeme se v úterý 10. prosince 2019 v 15.30
před vchodem do naší školy.
Předškoláci a školáci, vezměte rodiče,
babičky a dědy
a přijďte si vyrobit vánoční svícínky, přáníčka a
dekorace, zkuste si ozdobit perníček. Kdo má
možnost, přinese si pastelky, lepidlo, nůžky a
popřípadě další pomůcky.
Vánoční
prázdniny
začínají 21. prosince
(sobota) a končí 5.
ledna (neděle).
Žáci půjdou do školy
v pondělí 6. ledna
2020.

Naše škola se letos opět zapojila do Měsíce filmu na školách, akce, která probíhá v rámci projektu Příběhy
bezpráví, jenž si dává za cíl připomínat mladým lidem, že naše země má za sebou několik desetiletí pod vládou
totalitních režimů a že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí. Projekt Příběhy bezpráví pořádá audiovizuální
vzdělávací portál Jeden svět na školách, který je zase jedním z projektů nevládní neziskové organizace Člověk
v tísni.
Měsícem filmu na školách je již tradičně listopad, kdy se slaví
mezinárodní den studentstva, k němuž se váží i významné
události českých dějin – uzavření vysokých škol nacisty v roce
1939 a počátek sametové revoluce v roce 1989. Připomenutí
posledně jmenované události, od které letos uplyne třicet let, je
věnován letošní ročník.
S žáky 9.A jsme se ve čtvrtek 7. listopadu 2019 nejprve snažili
zjistit, co vše je dnešním teenagerům o sametové revoluci
známo, co vědí o jejích aktérech a zda si alespoň trochu
uvědomují její význam. Deváťáci znali jméno Václava Havla,
věděli, že velkou roli během revoluce sehráli studenti, že se
demonstrovalo a že právě tehdy přestala v naší zemi vládnout
komunistická strana.
Dokumentem Z deníku Ivany A. žáky provedla Ivana Andělová, v roce 1989 pražská maturantka, která si do deníku
pečlivě zaznamenávala tehdejší události. Film začíná Novým rokem 1989, kdy Ivana po silvestrovských oslavách
poslouchala projev komunistického prezidenta Husáka, a končí Novým rokem 1990, do kterého obyvatele
Československa vítal prezident Václav Havel. Diváci se postupně seznámili s klíčovými událostmi roku 1989 –
Palachovým týdnem, oslavami tzv. vítězného února a prvního máje, projevy Miloše Jakeše, s událostmi na Národní
třídě 17. listopadu a sametovou revolucí. Zároveň ale poznali i osobní život mladé studentky, která úspěšně složila
maturitu, získala řidičský průkaz, poslouchala Beatles, chodila s kamarády na večírky, poprvé vyjela do západního
Německa, stála fronty na toaletní papír, nastoupila do prvního zaměstnání, jelikož nemohla studovat na vysoké
škole, a hltala projevy studentských vůdců. Po zhlédnutí filmu naši deváťáci popisovali emoce, které v nich
dokument vyvolal, a pro ně nejsilnější i naopak slabší momenty.
Průběh listopadových a prosincových událostí roku 1989 na Trutnovsku i v samotné Úpici deváťákům přiblížila
paní Jana Nešněrová, ředitelka úpického muzea, která přinesla i zajímavé dobové materiály – noviny a fotografie,
které pořídil malosvatoňovický fotograf v Praze. Paní ředitelka rovněž přečetla vzpomínky jednoho ze studentů a
popsala žákům, proč revoluce probíhala jinak v Praze a se zpožděním a opatrněji v našem regionu. Pan učitel
Beránek se s žáky podělil o několik vzpomínek na dobu, kterou zažil jako student, paní ředitelka jej pak doplnila
vysvětlováním toho, jak funguje lidská paměť a proč mohou být vzpomínky lidí na stejnou dobu zcela odlišné.
Děkuji paní ředitelce za ochotu, čas a poutavý výklad, panu učiteli Beránkovi za pomoc s organizací akce a našim
deváťákům za pozornost.
Doufáme, že jim film i beseda pomohly k tomu, aby si uvědomili důležitost demokracie a vážili si toho, v jaké zemi
a v jakých podmínkách žijí.
(Renata Kafková)

Ve středu 20. listopadu se dočkali bruslení naši nejmenší. Na ledovou plochu Zimního stadionu v Trutnově
s námi vyrazilo 30 prvňáků, druháků a třeťáků.
Zkušení bruslaři se na začátku rozbruslili, zatímco my jsme se věnovali těm, kteří s bruslením začínají. Ukazovali
jsme jim, jak se správně bruslí a vybavili je pomůckami (praktickými hrazdičkami) pro další část bruslení.
Během devadesáti minut jsme stihli ještě slalom a soutěž o nejrychlejšího bruslaře/bruslařku.
Děkujeme učitelkám z prvního stupně a děvčatům z 8. A za pomoc při organizaci této akce.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)
P.S.: Děti se mohou těšit ještě na jedno bruslení v tomto školním roce. Proběhne v únoru nebo začátkem března.

Ve čtvrtek 22. listopadu s námi na brusle vyrazilo 32 žáků 4. – 8. ročníku (deváťáci měli plánovanou exkurzi). A
zamířili jsme, kam jinam, než na Zimní stadion v Trutnově.
Měli jsme s sebou i začátečníky. Ti však velmi rychle pochopili techniku bruslení a za chvíli už s pomocí hrazdičky
pěkně jezdili. Pro zdatnější bruslaře jsme připravili slalom, soutěž o nejlepšího bruslaře/bruslařku a chybět
samozřejmě nemohla ani oblíbená hra na ovečky a vlka.
Devadesát minut bruslení uteklo velmi rychle. Můžeme však bruslaře potěšit skutečností, že ještě jedno takové
odpoledne plánujeme, a to buď v únoru, nebo na začátku března.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

V pátek 1. listopadu jsme si tak trochu prodloužili podzimní prázdniny a tento den strávili v ZOO ve Dvoře
Králové na velmi oblíbené podzimní akci s názvem Týden duchů.
Cílů naší návštěvy bylo hned několik, tak se na ně pojďme podívat. Tím prvním, pro žáky asi nejlákavějším, byla
možnost si přímo v areálu podle svých dovedností a fantazie vydlabat a vyřezat strašidláky z připravených dýní.
K vidění byly různé strašidelné někdy i velmi originální nadpřirozené motivy, kterými žáci „vytunili“ své dýně.
Jimi jsme posléze vyzdobili přilehlé prostory a okolí výběhů zvířat. Jelikož ranní počasí bylo doslova mrazivé, po
tvoření jsme se na chvíli uchýlili do místní restaurace, kde nám svačinu zpříjemňovali poskakující lemuři. Po
posilnění jsme zahájili tour de zoo. Společně jsme prošli většinu pavilonů a na 11 hodinu jsme spěchali na další
část, a to připravený program na téma lidoopi. Pod vedením dvou zoolektorů jsme se vydali po stopách hominidů,
naučili se rozeznat druhy opic a jejich výskyt. Dále jsme navštívili pavilon goril, šimpanzů a orangutanů, kde jsme
pomocí úkolů v pracovních listech spolu s pozorováním zvířat načerpali informace o jejich potravě, stavbě těla a
ekologii. Mimo jiné jsme se dozvěděli i pár zajímavostí o operované šimpanzí samici a její léčbě. Po ukončení
naučného programu jsme si pak dali rozchod. Každý ho trávil po svém. Někdo se dál věnoval prohlídkám zvířat,
někdo zajímavým expozicím, například koster živočichů, jiní si zařádili v místních lanových parcích, nakoupili
suvenýry nebo zašli na oběd.
A jaké je hodnocení? Naším cílem bylo zpestřit a zkreativnit výuku, jak výtvarné výchovy či pracovních činností,
tak hlavně navázat na učivo přírodopisu, ve kterém žáci budou zanedlouho probírat živočichy a rostliny deštných
lesů, stepí a savan, což by jim mělo usnadnit studium.
(Blanka Hozová a Marie Suková)

Partyzáni se schovají před fašisty v jeskyni. Fašisti se zastaví před jeskyní a rozmýšlejí, kde jsou partyzáni. Tak jak
si povídají, partyzáni jim dělají ozvěnu: Fašista: „Kam se schovali?“ Ozvěna: „Kam se schovali?“ Fašista: „Asi jsou
v lese.“ Ozvěna: „Asi jsou v lese.“ Fašista: „A co kdybychom hodili granát do téhle jeskyně?“ Ozvěna: „Asi jsou v
lese.“
Kocour přednáší zvířátkům o nehodovosti na jejich vesnici: „Minulý rok bylo u nás neopatrnými řidiči sražených 17
koček. Mohla by ta myš tam vzadu laskavě přestat s tím potleskem?!“
Tři podnikatelé se přihlásí na opravu plotu kolem ministerstva financí. Slovák vezme pásmo, změří délku plotu,
všechno načrtne na papír, chvíli počítá a praví: „Uděláme to za 350.000 Kč, 150.000 je materiál, 150.000 je pro
zaměstnance a 50.000 je marže firmy.“ Ukrajinec vezme palici, něco poměří, něco nakreslí, něco vypočítá:
„My to uděláme za 250.000 Kč, 150.000 je materiál, 50.000 za práci a 50.000 je marže firmy.“ Čech se neobtěžuje
žádným měřením, žádnými nákresy ani výpočty. Přistoupí k úředníkovi a pošeptá mu: „Za 2,250.000 Kč to udělám.“
Ministerský úředník se podiví: „Jak jste došel k tak vysoké sumě?“ Čech: „Milion tobě, milion mně a za 250.000 to
objednáme u toho Ukrajince!“
Chuck Noris musí využívat kaskadéra pro záběry, ve kterých pláče.

Blondýna: „Hoří, hoří mi dům! Rychle!!“ Hasič na centrále: „Dobře, dobře, hned tam budeme. Jak se k Vám dostaneme?“
Blondýna: „A vy už nemáte ty velký červený auta?“

„Jsme vegani. Co si můžeme u vás v restauraci objednat?“ „Taxíka.“
Matka: „Kam se chystáš, že ses tak vyparádila?“ Dcera: „Do koupelny, potřebuju novou fotku na Facebook.“
Komise se ptá ředitele psychiatrické léčebny: „Proč vaši pacienti běhají po chodbách s volanty z aut?“ Ředitel
vezme z trezoru volant a povídá: „Hned to zjistíme. Nasedněte.“
Barman kárá nového číšníka: „Přestaňte s tím vyhazováním opilých lidí ven z restaurace!“ „Ale proč? V minulém
zaměstnání to byl docela běžný způsob.“ „No jo, ale uvědomte si, že teď už pár dnů pracujete v jídelním voze!“
Jede chlap v BMW a najednou k němu přijede trabant a jeho řidič na něj křičí: „Znáš trabanty, znáš trabanty?“
Chlap se naštve a přidá na 100 km/h a zase se k němu přižene trabant a řidič říká: „Znáš trabanty, znáš trabanty?“
Chlap se ještě víc naštve a přidá na 150 km/h a zase se k němu přižene trabant a řidič se ptá: „Znáš trabanty, znáš
trabanty?“ Maník se zamyslí a říká: „No a co bys chtěl vědět?“ A z trabantu se ozve: „Jak se tam dává dvojka?“
Na policii přiběhne muž a křičí: „Před pěti minutami mi nějaký zloděj strhl z ruky zlaté hodinky!“ „A proč křičíte až
teď?“ „Nechtěl jsem moc otevírat pusu, aby si nevšiml, že mám i zlaté zuby.“
Přijde Honza domů ze školy. Otec se ho ptá: „Psali jste dnes písemku?“ „Ano.“ „Kolik si věděl otázek?“ „Dvě.“
„A jaké?“ „Jméno a příjmení.“
„Chtěl bych deset kilo brambor,“ žádá policista v zelenině, „ale dejte mi nějaké menší, ať se moc nenadřu.“
V drogerii povídá prodavačka plešatému: „Opravdu nevím, jaký šampón bych vám mohla doporučit, snad jedině
leštidlo na parkety.“
(Martin Dytrych)

Naši deváťáci budou mít v nejbližších měsících napilno. Musí se totiž rozhodnout, na jaké školy podají přihlášky,
a zda se budou připravovat na přijímací řízení.
Právě proto za nimi v úterý 5. listopadu přijela paní Peterová z Úřadu práce v Trutnově. Ve školním klubu jim
během besedy předala mnoho užitečných informací. A to, jak o fungování úřadu, tak i o výběru povolání, tedy
střední školy či středního odborného učiliště.
Děkuji naší výchovné poradkyni, paní učitelce Báčové, za zprostředkování besedy.
(Martin Dytrych)
P.S.: Další akce na téma volby školy proběhla ve čtvrtek 7. listopadu. V 15.30 se sešli rodiče žáků 9.A s třídní
učitelkou a výchovnou poradkyní.

Ve středu 20. listopadu navštívili naše první třídy předškoláčci ze školky na Veselce. Přišli si vyzkoušet některé
z činností, které už školáci bez problémů zvládají, a zažít si s nimi to pravé vyučování. Nejprve si prohlédli třídu
a prvňáčci jim řekli, co všechno se ve škole učí, a ukázali jim své sešity a pomůcky. A pak už jsme se pustili
do „učení“.
Pojmenovávali jsme obrázky, roztleskávali je na slabiky a určovali počáteční hlásku. Počítali jsme do pěti –
k číslům jsme přiřazovali správný počet puntíků. Potom jsme procvičili sluch a zvedali kartičky s puntíky podle
počtu ťuknutí. Pojmenovávali jsme geometrické tvary a také jsme si podle nich trochu zacvičili. Děti si také
vyzkoušely práci s interaktivní tabulí.
Snad se předškoláčkům u nás ve škole líbilo a na jaře se nebudou bát přijít k zápisu do 1. třídy.
(Veronika Prouzová)

Čtvrtek 21. listopadu 2019 byl prvním projektovým dnem
šesťáků v tomto školním roce. Připraven pro ně byl jeden
z těch nejzajímavějších - „Cesta do pravěku“. Během
tohoto dne se tak žáci 6.A a 6.B vydali po stopách lovců
mamutů doby ledové.
Do hodin dějepisu zavítal pan Daniel Richter
z královéhradecké společnosti Dějeprava s programem
„Lovci mamutů aneb Co pan Štorch ještě nevěděl“. Pan
lektor dětem představil každodenní život lovců mamutů,
jejich zbraně, nástroje, oděvy, šperky, hudební nástroje,
nádobí i obydlí. Vysvětlil jim rovněž, jak a z čeho lovci
mamutů tyto věci vyráběli a jak je používali. Šesťáci
nadšeně hltali jeho vyprávění a zkoušeli dovezené věci.
Všechny děti i exponáty přežily horlivé poznávání ve
zdraví, ovšem luková vrtačka ani letos nenašla nikoho
natolik zručného, kdo by s její pomocí dokázal rozdělat
oheň.
K panu Štorchovi se šesťáci vrátili při hodinách českého
jazyka, které byly zaměřeny na práci s knihou „Lovci
mamutů“ a s ilustracemi Zdeňka Buriana. Žáci četli
ukázky, vypisovali údaje o pravěkých zvířatech, postavách
knihy, jejich jménech a pravěkém způsobu života.
Při hodině přírodopisu shlédly děti film o prehistorických
a pravěkých zvířatech a o životě pravěkých lidí, následný
kvíz pak prověřil jejich pozornost.
Na vlastní ruce si šesťáci pravěk vyzkoušeli při výtvarné
výchově. Z hlíny modelovali sošky, nádoby i šperky. A
dostali se i k malbám.
Všem kolegyním a kolegům děkujeme za vzornou
přípravu a spoluorganizaci celé akce, panu lektorovi za
čas a poučnou besedu a dětem za pěkné chování a přístup
k práci.
(Martin Dytrych, Renata Kafková)

Ve čtvrtek odpoledne 21. listopadu 2019 se naši nejstarší žáci vydali do Mladých Buků, aby si prohlédli zdejší
pracoviště praktického vyučování spadající pod Střední průmyslovou školu v Trutnově.
Před budovou školy deváťáky přivítal zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Jan Kafka, který je zavedl
do jedné z učeben a na úvod jim představil obory, které mohou na trutnovské SPŠ studovat. Seznámil je nejen
s náplní učiva, ale i s možnostmi uplatnění, stipendii, která vzorní studenti mohou pobírat, a vyzdvihl spolupráci
s místními strojírenskými firmami, jež si již mezi studenty vybírají praktikanty a budoucí kolegy. Závěrem pan
zástupce naše žáky pozval na sobotní den otevřených dveří a zájemcům o studium na SPŠ doporučil pozorné
sledování webových stránek školy, kde budou v brzké době zveřejněny bližší informace o průběhu přijímacího
řízení a přípravě na něj.
Poté se deváťáci rozdělili do dvou skupinek, kterých se
ujali mistři odborného výcviku, pánové Josef Morávek a
Jaroslav Záruba, kteří je provedli po budově. Naši žáci si
tak prohlédli např. kovárnu, dílny pro ruční obrábění kovů,
dílny s obráběcími stroji, dílny sloužící k praktickému
vyučování budoucích elektrikářů, laboratoře robotiky i
automatizace nebo učebnu satelitní a audiovizuální
techniky. Páni mistři při prohlídce dětem ukázali i různé
typy strojů, např. soustruhy, frézky nebo CNC stroje.
Vysvětlili rovněž, kdy a proč se studenti učí pracovat
v jednotlivých dílnách a laboratořích, a odpovídali na
dotazy.
Děkujeme ochotným pracovníků SPŠ za milé přijetí a zajímavou prohlídku jednoho z pracovišť jejich školy.
Doufáme, že našim žákům pomohl s výběrem budoucí profese. Poděkování náleží i kolegům Petře Báčové a
Jaromíru Beránkovi za pomoc s organizací akce a našim deváťákům za bezproblémové chování.
(Renata Kafková)

Termín: 24. července – 2. srpna 2019
Ubytování: Apartmánový dům Residence Belveder s privátním bazénem ve městě Lido Adriano,
6ti patrový apartmánový komplex, 13 km od historického města Ravenna
Vybavení apartmánu: 1x dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím 2lůžkem, pokoj se 2 lůžky,
kuchyňský kout (kompletně vybavený), soc. zařízení,
balkon s posezením nebo předzahrádka v přízemí s židlemi a stolem.
Pláž: Široká písčitá s pozvolným vstupem do vody, vzdálená 50 m od apartmánů
Stravování: Plná penze formou české kuchyně (jednotné menu - obědy a večeře, samoobslužné formou
švédských stolů - snídaně ). Začíná se večeří a končí se snídaní a obědovým balíčkem na cestu.
Cena: 8000 Kč
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 7x ubytování, 7x plnou penzi, spotřebu energií, zákonné pojištění CK,
cestovní pojištění dítěte, pobytovou taxu

Pokud si v neděli 1. prosince koupíte na akci „Vánoční
strom“ zdobené perníčky, vězte, že mají svůj původ
s největší pravděpodobností na naší škole. Učitelky
především z 1. stupně, vychovatelky a asistentky jich
vlastnoručně vyrobily přes 1 100! Ještě jednou jim všem
ze srdce děkujeme.
(Martin Dytrych)

A je to tady! Po sedmi měsících jsme se konečně dočkali! Tělocvična je připravena k provozu. A my byli v rolích
nedočkavých „předjezdců“. Pokřtili jsme ji Florbalovou víkendovkou.
První listopadový den na ni dorazilo 30 žáků druhého stupně. Rozcvička, soutěž ve slalomu a střelbě na branku a
samozřejmě samotný florbal. Hráli jsme do nočních hodin (konec hry v 00:30), jako bychom se hry s děravým
míčkem nemohli nasytit. Doufejme, že jsme tím alespoň trochu smazali tréninkové manko, a že uspějeme na
blížícím se okrskovém kole ve florbalu.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich víceméně bezproblémové chování a našim kuchařkám za výborné řízečky.
Florbalu zdar!
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Dobrá hudba, skvělí tanečníci, světla, lasery, stroboskop a výrobník dýmu (tentokrát s jasmínovou vůní), to byly
hlavní atributy diskopárty pro zvané. A že jich bylo! Do jídelny se postupně namačkalo 134 žáků. Čas od 16.30
do 18.30 byl vyhrazen prvňákům až třeťákům, 120 minut od 7 večerní pak jejich starším spolužákům.
Kromě tancování se také soutěžilo. Na pořadu dne byla židličkovaná a tanec s míčkem mezi čely. A samozřejmě
nesměla chybět soutěž o nejlepšího tanečníka/tanečnici nebo populární mašinka. Páteční večer se vydařil. A já
tímto děkuji všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na organizaci. Tedy paním učitelkám, holkám –
tanečnicím, prodavačkám v bufetu, klukům – stěhovákům, panu školníkovi a panu řediteli.
Těším se s vámi zase příště, byli jste všichni úžasní.
(Martin Dytrych)

Dokážeš projít
písmenkovým bludištěm?

Pospojuj čísla od 1 do 16. Obrázek si vybarvi.

Ve čtvrtek 7. listopadu se u nás v tělocvičně (no, spíš ještě tak trochu na staveništi) konalo okrskové kolo ve florbalu
dívek.
Od 8.00 k němu nastoupily starší žákyně. Co napsat o těch našich? Od první chvíle hrály fantasticky! Bylo tam
srdíčko, byl tam ten neuvěřitelný chtíč postupu a především tam byl neskutečný týmový duch. Koneckonců, holky
už jsou natolik zkušené, že mě by už ani nepotřebovaly. Projevilo se to především v tom, že jsme všechna utkání
měli naprosto pod kontrolou.
A tak potřetí za sebou vyrazíme na okresní finále do Dvora Králové nad Labem. Samozřejmě s pokorou a chutí
předvést co nejlepší výkony.
Holky, všem vám gratuluji, děkuji za skvělou reprezentaci školy a těším se s vámi v pátek do Dvora Králové nad
Labem.
(Martin Dytrych)
Výsledky jednotlivých zápasů:
ZŠ Bratří Čapků 7
ZŠ Úpice – Lány 1
naše branky a asistence:
Peterová (Řeháková), Řeháková (Špringerová),
Grossmannová (Hebká), Horáková,
Horáková (Grossmannová), Horáková, Horáková
ZŠ Bratří Čapků
3
ZŠ Malé Svatoňovice 1
naše branky a asistence:
Grossmannová (Horáková), Grossmannová, Hebká
ZŠ Bratří Čapků
3
Městské gymnázium a SOŠ Úpice 1
naše branky a asistence:
Hebká (Žďárská), Grossmannová (Hebká),
Grossmannová
ZŠ Bratří Čapků
3
ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 0
naše branky a asistence:
Grossmannová (Horáková), Hebká, Peterová (Řeháková)
Složení mužstva:
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Michaela Horáková,
Sabina Kubasová, Natálie Ludvíková, Kamila Oborníková,
Barbora Peterová, Karolína Řeháková, Nela Špringerová, Marina Zajacová, Veronika Žďárská

Odpoledne se v naší tělocvičně představily mladší dívky. V prvním zápasu utrpěly šok. Od lánského výběru
dostaly nepopulárního „bůra“. V tu chvíli se ale v holkách probudil týmový duch. Prohru hodily za hlavu a
zbývající zápasy odehrály velmi dobře. Jednou zvítězily a dvakrát remizovaly. Druhé místo nám nakonec uniklo o
jediný gól. Stříbrný rtyňský výběr měl, stejně jako naše holky, 5 bodů a skóre 3 : 7, skóre našich holek bylo 2 : 6.
Stejný tedy byl i rozdíl branek. Rozhodlo tak čtvrté kritérium – počet vstřelených branek.
Byla to trochu smůla. Ale i tak bych chtěl všechny mladší holky maximálně pochválit. Holky, byly jste super!
(Martin Dytrych)
Výsledky jednotlivých zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány 0 : 5
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 1 : 0
naše branka: Ságlová
ZŠ Bratří Čapků – Městské gymnázium a SOŠ Úpice 0 : 0
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 1 : 1
naše branka: Ságlová
Složení mužstva:
Adéla Baudischová, Dominika Davidová, Jiřina Hrůzová,
Diana Kuťáková, Kristýna Křížková, Barbora Růžičková,
Veronika Ságlová, Ivona Szelke, Andrea Šrytrová

Ve čtvrtek 7. 11. jsme již tradičně vyrazili do Malých Svatoňovic na okrskové kolo ve florbalu. I přes absenci
tréninků, kvůli stavebním úpravám probíhajících na naší tělocvičně, dokázaly obě kategorie našich chlapců vylepšit
výsledky z loňského roku.
Hned první zápas v dopoledním turnaji zahájili starší žáci prohrou 0:2 nad velmi silným soupeřem ze ZŠ Rtyně.
Bohužel jsme si moc nepolepšili ani s druhým nasazeným soupeřem, a to s žáky ze ZŠ Malé Svatoňovice, kteří nám
pěkně zatopili. Po dlouho nerozhodném stavu 1:1 jsme nakonec inkasovali gól, díky kterému nakonec i těsně
prohráli 1:2. Ani po první části hůře se odvíjejícího turnaje jsme se však nadále nevzdávali myšlenky v lepší
umístění. K této skutečnosti nám také dopomáhaly výsledky ostatních zápasů, zvláště pak remízy našich soupeřů.
Ve třetím zápase jsme se střetli s žáky ZŠ Lány. Díky chybě soupeře jsme si zahráli přesilovou hru. Během ní se
nám dařil vytvářet tlak na soupeře, ale až ke konci jsme poslali do pole šestého hráče místo brankáře a tento risk se
nám velmi vyplatil, protože jsme ho dokázali využít. K prvnímu gólu jsme tedy poslali do soupeřovy branky ještě
další potvrzující gól a zvítězili tak 2:0. Poslední zápas proti Gymnáziu Úpice byl dramatický. První poločas bez
branek, ve druhém však naši dva chlapci faulem zastavili takřka jasně rozjetou gólovou příležitost soupeře, kterou
rozhodčí posoudil jako nájezd. Tuto situaci však po svém vyřešil náš gólman Vojta Petera, který s ledovým klidem
tuto šanci zlikvidoval. Poté se nám podařilo vstřelit branku a zvítězit 1:0. Celkově nám 2. místo uteklo pouze o bod,
3. příčka je však pro nás velmi dobrým umístěním po předchozích nezdarech.
Mladší žáci v odpoledním turnaji už tolik nezazářili. První zápas proti Gymnáziu Úpice skončil 1:3 v náš
neprospěch, stejně tak i zápas druhý proti ZŠ Lány výsledkem 2:1. Třetí zápas už kluci dokázali ovládnout a
výsledkem 2:1 zvítězili nad týmem ze ZŠ Malé Svatoňovice. Tato výhra kluky nakopla a v posledním zápase
ukázali, že umí zabojovat a proti ZŠ Rtyně tak vybojovali remízu 0:0. I když se chlapci celkově umístili na 4. místě,
pohyb na hřišti, spolupráce a střelba vypadala velmi nadějně, tudíž doufejme, že kluci svůj potenciál využijí
v příštím roce.
Všichni žáci si tedy zaslouží pochvalu za snahu a dobré chování na sportovní akci školy. Kéž by se nám takto dařily
zlepšovat výsledky i v ostatních disciplínách.
(Blanka Hozová)

Školu reprezentovali:
Starší žáci: Balog David,
Černý Jakub, Drejsl Sebastien,
Fabián Pavel, Hofman Lukáš,
Kleistner Jan, Marek Tomáš,
Novotný Filip, Petera Vojtěch
- G, Špringer Adam, Trdlikát
Lukáš
Mladší žáci: Endlich Matěj,
Hájek
Michal,
Klouček
Alexandr - G, Kuba David,
Lokvenc Ondřej,
Manych Dominik, Manych
Matěj, Vít Samuel, Winter Erik

"C" words – slovíčka začínající "C"
Words begining with „C“
- vyškrtej ve čtyřsměrce následující anglická slovíčka.
Zbylá písmenka vytvoří tajenku:
kočka
krokodýl
vařit
trenér
svíčka
chytrý
Vánoce
uhlí
židle
bramborové lupínky
zavolat
hranolky
čistý
plakat
hodiny
roh (místnosti)
Key: coach, coal, cry, clean, candle, clever, corner
cat, christmas, chair, crocodile, crisps, call, cook,
clock, chips
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TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __

PUZZLE 1
PUZZLE 2
VYLOSOVANÍ ZE ZÁŘIJOVÉHO ČÍSLA

Tereza FEKETOVÁ (3.A)
Andrea JURSÍKOVÁ (5.A)
Nikol Anna HEJNOVÁ (5.A)
Adéla ROŽENSKÁ (9.A)
Tereza PÁTROVÁ (9.A)
SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

Správná odpověď:

PUZZLE 1: __ __ __ __ __ __
PUZZLE 2: __ __ __ __ __ __ __
Pravidla soutěže: všechny správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 13.12.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.

Good Luck 

stránku připravila Silvie Žďárská

Exkurze dětí ze 4.B ve čtvrtek 24. října do Trutnova se opravdu vydařila. Počasí nám přálo. Kde jsme všude byli?
Nejprve jsme šli k památníku generála Gablanze a seznámili se s bitvou v roce 1866. Po schodech jsme sešli
do městského parku, kde se nachází fontána s drakem a busta Uffo Horna. Byly zde krásně podzimně zbarvené keře
a stromy. Nemohli jsme vynechat Krakonošovo náměstí (Stará radnice, Krakonošova kašna, Sloup nejsvětější
trojice, pomník Josefa II, Haasův dům). Zde byla i krátká přestávka na zmrzlinu nebo mls. Dále jsme přešli
do Galerie draka a seznámili se s pověstí. Dračí uličkou a kolem kulturního centra Uffo jsme se dostali
na autobusové nádraží a autobusem zpět domů.
(Blanka Pavlásková)

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

V pátek 15. listopadu jsme se staršími dívkami vyrazili na Okresní finále ve florbalu. Kromě nás se do něho sítem
kvalifikací prodrala ještě mužstva ZŠ R. Frimla Trutnov, ZŠ Mládežnická Trutnov, ZŠ náměstí Míru Vrchlabí, ZŠ
K. Klíče Hostinné, ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem a ZŠ
Bernartice.
Naše holky byly sice trochu nervózní, ale zároveň odhodlané podat co nejlepší výkony. Jenže tentokrát při nás,
bohužel, nestáli florbaloví bozi, či co. Zřejmě jsme jim autobusem ujeli…
Naše skupina byla velmi vyrovnaná a každý náš zápas v ní byl velkým bojem. Holky se do toho „zakously“ už od
prvního zápasu. Se ZŠ R. Frimla Trutnov jsme měli dost šancí, abychom dohráli zápas naprosto v klidu. Jenže, nějak
nám to tam nepadalo. Zápas tudíž skončil bezbrankovou remízou.
Smůla se nám, bohužel, lepila na paty i dál. Ve druhém zápase jsme podlehli Gymnáziu Dvůr nad Labem 1 : 2, když
jsme si jeden ze dvou gólů dali sami. Jak se později ukázalo, nebýt tohoto vlastního gólu, postoupili bychom dál. A
to i jen se dvěma remízami. Tak byla naše skupina vyrovnaná! Mám snad ještě připomínat, že jsme zase měli
spoustu šancí?
V posledním zápase s Hostinným nám šlo o vše. Až do dvanácté minuty byl stav 0 : 0. Pak jsme začali víc myslet na
útok, neboť jsme potřebovali vyhrát. Z jednoho víceméně ojedinělého závaru jsme si opět dali takový napůl vlastní
gól a prohráli nakonec 0 : 1.
To znamenalo, že ze skupiny tentokrát nepostoupíme. Nic nemrzí víc, když víte, že jste hráli skvěle. Dozadu úžasný
výkon, brankářky výborné, i kombinace vepředu ok, jen nám tam ty góly nepadaly.
Gratuluji dnes lepším mužstvům a děkuji našim holkám za skvělou reprezentaci. Jen škoda, že se nám tak trochu
vypařil ten sen o finále…
(Martin Dytrych)
Výsledky jednotlivých zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ R. Frimla Trutnov 0 : 0
ZŠ Bratří Čapků – Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 1 : 2
naše branka: Grossmannová
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Karla Klíče Hostinné 0 : 1
Složení mužstva:
Eliška Grossmannová, Agáta Hebká, Michaela Horáková, Sabina Kubasová,
Natálie Ludvíková, Kamila Oborníková, Barbora Peterová, Karolína Řeháková,
Nela Špringerová, Marina Zajacová, Veronika Žďárská

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 22. 11. 2019)
1 032,0 kg
45 kg/žáka
Petr Vít
467,0 kg
20 kg/žáka
Alfred Pola
284,0 kg
15 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
323,0 kg
14 kg/žáka
Andrea Bártová
189,0 kg
9 kg/žáka
Pavol Kročil
116,0 kg
8 kg/žáka
Karolína Řeháková
78,0 kg
6 kg/žáka
Čeněk Grund
90,0 kg
5 kg/žáka
Matěj Kostovský
115,0 kg
5 kg/žáka
Kateřina Šrytrová
60,0 kg
4 kg/žáka
Markéta Feketová
10,0 kg
1 kg/žáka
Sandra Scholzová
10,0 kg
1 kg/žáka
Filip Kroka

902,0 kg
460,0 kg
240,0 kg
152,0 kg
160,0 kg
116,0 kg
78,0 kg
90,0 kg
54,0 kg
60,0 kg
10,0 kg
10,0 kg

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. 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.
Celkem jsme již sebrali 2 781,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 8,94 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 5 379,0 kg s průměrem 16,65 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
14 189 vybitých baterií. (k 23.11.2018 to bylo 467)
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr vybitých baterií:
Petr Vít (3.A)
902 kg
Lena Šťovíčková (5.B)
12 561 ks
Alfred Pola (3.B)
460 kg
Petr Vít (3.A)
528 ks
Ondřej Kulhavý (5.A)
240 kg
Tereza Přívratská (4.B)
250 ks
Pavol Kročil (4.B)
160 kg
Jiří Bárta (2.A)
207 ks
Andrea Bártová (4.A)
152 kg
Jakub Janků (6.B)
190 ks
Karolína Řeháková (8.A)
116 kg
Václav Peterka (2.A)
186 ks
Matěj Kostovský (5.B)
90 kg
Markéta Snítilová (4.B)
60 ks
Jakub Přívratský (4.A)
80 kg
Antonín Malafa (1.B)
54 ks
Čeněk Grund (7.B)
78 kg
Klára Nyklíčková (4.B)
54 ks
Jan Gabčan (3.A)
70 kg
Amelie Viková (6.A)
49 ks
Ondřej Bursa (4.A)
70 kg
Michal Štěpán (4.A)
25 ks
Markéta Feketová (1.B)
60 kg
Daniela Lelková (4.A)
24 ks
Tereza Feketová (3.A)
60 kg
Kateřina Šrytrová (6.B)
54 kg
Nejvšestrannějším sběračem
Miroslava Holanová (5.A)
44 kg
odpadových surovin je
Jakub Janků (6.B)
32 kg
v současné době jednoznačně
Michal Kuba (4.B)
29 kg
Petr Vít.
David Kuba (6.B)
29 kg
Nikola Hájková (4.A)
11 kg

(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
Petr Vít (3.A)
Ondřej Kulhavý (5.A)
Daniela Lelková (4.A)
Andrea Bártová (4.A)
Markéta Feketová (1.B)
Tereza Feketová (3.A)

1 696
1 250
248
170
50
50

ks
ks
ks
ks
ks
ks

Sběr plastových kelímků
Lena Šťovíčková (5.B)
1 065 ks
Markéta Trojanová (4.A)
780 ks
Pavol Kročil (4.B)
600 ks
Andrea Viková (3.B)
590 ks
Michaela Kaslová (4.B)
357 ks
Petr Vít (3.A)
196 ks

Dohromady jsme k 22.11. sesbírali 3 774 plastových lahví (k 23.11.2018 to bylo 7 689) a 3 588 plastových
kelímků (k 23.11.2018 to bylo 4 837).
Sběr plastových víček
Jakub Janků (6.B)
Petr Vít (3.A)
Lena Šťovíčková (5.B)
Markéta Trojanová (4.A)
Natálie Solarzová (6.B)
Dominik Manych (7.A)
Markéta Snítilová (4.B)
Ondřej Kulhavý (5.A)
Václav Peterka (2.A)
Jiří Bárta (2.A)
Klára Nyklíčková (4.B)
Tereza Přívratská (4.B)
Aneta Schwertnerová (4.B)
Dominika Hejnová (5.B)
Miroslava Holanová (5.A)
Michaela Kaslová (4.B)
Jakub Přívratský (4.A)
Antonín Došek (2.A)
Kamila Kaslová (1.B)
Amelie Viková (6.A)
Andrea Viková (3.B)
Kevin Denis Kroka (3.A)
Daniela Lelková (4.A)
Tadeáš Andrš (3.A)
Martin Farský (1.A)
Patricie Lehečková (4.B)
Natali Pourová (1.A)

16 310
7 673
7 560
6 900
6 144
5 535
4 740
2 530
2 500
2 470
2 464
1 500
1 100
1 070
840
633
593
580
505
400
380
350
346
237
200
150
120

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

Sběr kovových víček
Jakub Janků (6.B)
Markéta Trojanová (4.A)
Andrea Jursíková (5.A)
Antonín Došek (2.A)
Petr Vít (3.A)
Antonín Vik (5.B)
Jiří Bárta (2.A)
Václav Peterka (2.A)
Lena Šťovíčková (5.B)
Eliška Mertlíková (5.A)
Andrea Mertlíková (6.A)
Kamila Kaslová (1.B)
Klára Nyklíčková (4.B)
Tereza Přívratská (4.B)
Ondřej Bursa (4.A)
Natálie Solarzová (6.B)
Amelie Viková (6.A)
Tadeáš Andrš (3.A)
Dominika Hejnová (5.B)
Natálie Kadaníková (3.A)
Michal Štěpán (4.A)

54 835
17 100
13 500
12 700
10 400
8 280
6 300
5 000
3 792
1 715
1 715
1 710
1 486
1 150
800
713
700
599
526
248
23

Dohromady jsme k 22.11. sesbírali 73 830 plastových víček (k 23.11.2018 to bylo 75 412) a 143 292
kovových víček (k 23.11.2018 to bylo 88 115).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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ks

Tabulka základní části:
1.
2.
3.
4.
5.

OLD STARS
BURDYŠÁCI
ÚPICKÝ SMAŽKY
BORCI NA KONCI
BLACK MOON

Z
2
2
2
3
3

V
2
2
1
0
0

Vp
0
0
0
1
0

R
0
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0
1

P
0
0
1
2
2

skóre
12 : 5
8:1
5:8
5:9
5 : 12

B
6
6
3
2
1

Vysvětlivky:
Z = počet zápasů
V = počet výher
Vp = počet výher v prodl.
R = počet remíz
Pp = počet proher v prodl.
P = počet proher
B = počet získaných bodů

Kanadské bodování základní části:
Z B
Br + A
1.
2.
3.
4. – 6.

Martin Zakouřil
2 12 11 + 1
Jakub Kryl
3
5
5+0
Adam Špringer
2
4
1+3
David Balog
2
3
3+0
Sebastien Drejsl
2
3
3+0
Jakub Šitina
3
3
3+0
7. – 8.
Veronika Ságlová
2
3
1+2
Veronika Žďárská 2
3
1+2
9. – 11. Lukáš Hofman
2
2
2+0
Barbora Peterová
2
2
2+0
Samuel Vít
3
2
2+0
12. – 13. Jakub Černý
2
2
0+2
Martin Dytrych
2
2
0+2
14.
Karolína Řeháková 2
1
1+0
15. – 17. Čeněk Grund
3
1
0+1
Kristýna Křížková 3
1
0+1
Dominik Manych
3
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí

Úspěšnost zásahů:
88,89 % - Vojtěch Petera
80,00 % - Marina Zajacová
75,00 % - Pavel Hron
66,67 % - Čeněk Grund
66,67 % - Jiřina Hrůzová
63,64 % - Alexandr Klouček
62,50 % - Ondřej Křížek

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu:
15 min – Vojtěch Petera
9 min – Alexandr Klouček
9 min – Ondřej Křížek
8 min – Pavel Hron
Prům. počet zásahů na zápas:
12,00 – Marina Zajacová
10,00 – Karolína Řeháková
8,00 – Čeněk Grund

Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři. Pavel Hron,
Čeněk Grund a Barbora Peterová nebyli v době focení ve škole.

Po

2.12.

Út

3.12.

St

4.12.

Čt

5.12.

Pá

6.12.

Po

9.12.

Út 10.12.
St 11.12.
Čt 12.12.
Pá 13.12.
Po 16.12.
Út 17.12.
St 18.12.
Čt 19.12.
Pá 20.12.

1. Segedínský guláš, knedlík
2. Nudle s mákem
1. Zeleninový karbanátek se sýrem, bramborová kaše
2. Hovězí nudličky s kečupem, kuskus
1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Kuřecí rizoto
1. Staročeská sekaná, brambor
2. Velehradská směs, čínské nudle
1. Šťavnatá krůtí roláda, rýže
2. Gnocchi s boloňským ragů
1. Hovězí cibulář, bramborový knedlík
2. Krupicová kaše
1. Rybí čevabčiči, brambor, tatarská omáčka
2. Špagety s nivou
1. Zapečené těstoviny s ml. masem a lečem
2. Pečený karbanátek, bramborová kaše
1. Vepřové na kmíně, rýže
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a ovocem
1. Smažený kuřecí řízek, brambor
2. Pizza
1. Krůtí maso na paprice, těstoviny
2. Žemlovka s jablky
1. Obalovaná ryba s česnekovou omáčkou, bramborová kaše
2. Houbové halušky s pečeným vepř. masem
1. Čočka s párkem
2. Kari bulgur s kuřecím masem a zeleninou
1. Sekaná svíčková, knedlík
2. Smažený sýr, brambor
Dobrou chuť!
1. Klobása, bramborový salát
2. Rizoto pražského uzenáře

Vybírání stravného na říjen: čtvrtek 28.11., pátek 19.11. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 15 obědů x 24 Kč = 360 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 15 obědů x 26 Kč = 390 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 15 obědů x 27 Kč = 405 Kč
pro veřejnost …………………….......... 15 obědů x 55 Kč = 825 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 prosincového čísla předávejte do 16.12. 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.

A PŘIJDOU ANDĚLÉ, MIKULÁŠ A TAKY ČERTI
05. 12. - Andělský den (pro žáky 1. – 5. ročníku, 2. – 4. vyučovací hodina, pořádá: 9.A) … více na 2. str.
BLÍŽÍ SE VÁNOCE
01. 12. - Vánoční strom (náměstí T.G.M., od 16.00)
06. 12. - Adventní zájezd do Drážďan (přihlášení žáci 6. – 9. ročníku)
06. 12. - Vánoční vystoupení ZŠ a MŠ Havlovice (žáci 1. – 4. ročníku)
10. 12. - Vánoční tvořeníčko (školní jídelna, od 15.30) … více na 2. str.
11. 12. - Program ZUŠ A. M . Buxton „Tanec v bílém“
(DAJ, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.30, vstupné: 30 Kč)
20. 12. - Vánoční zpívání ve školní jídelně (žáci 1. stupně)
20. 12. - Vánoční besídky ve třídách
(oběd pro žáky 2. stupně v 10.40, oběd pro žáky 1. stupně v 11.00)
ŠKOLNÍ SBOREČEK VYSTUPUJE
04. 12. - Zpívání učitelům – důchodcům (15.00)
Bez termínu: Zpívání v Beránku a DPS Sychrov
Vánoční koncertík
ČASOVĚ OMEZENÁ SBĚROVÁ SOUTĚŽ
09. 12. - 13. 12. - Soutěž ve sběru tetrapakových obalů … více na 2. str.
PŘED VÁNOCEMI SE DOSLOVA ROZTRHL PYTEL S PROJEKTY
16. 12 - 19. 12. - Projekt „Pohádka“ žáků 1.A a 1.B (16. 12. návštěva loutkového divadla)
16. 12. - 19. 12. - Projekt „Rodina“ žáků 2.A
16. 12. - 19. 12. - Projekt „Vánoce“ žáků 3.A a 3.B
SPORTOVNÍ AKCE
09. 12. - Okrskové kolo v halové kopané (ZŠ Malé Svatoňovice, žáci 1. – 5. ročníku, od 9.15)
12. 12. - Okrskové kolo v basketbalu (tělocvična ZŠ Bratří Čapků, starší žáci od 8.00, starší žákyně od 12.30)
OSTATNÍ AKCE
19. 12. - Vychází prosincové číslo školního časopisu
Bez termínu: Školní kolo Fyzikální olympiády kategorie E (žáci 9. ročníku)
Školní kolo Fyzikální olympiády kategorie F (žáci 8. ročníku)
Školní kolo Astronomické olympiády pro žáky 6. – 7. ročníku
Školní kolo Astronomické olympiády pro žáky 8. – 9. ročníku
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 3. 12., 17. 12.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

