Se sborečkem jsme měli
před Vánocemi několik
vystoupení.

V jídelně proběhlo
Vánoční tvořeníčko.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
4. ČÍSLO
18. ROČNÍKU (2019/2020)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

V sobotu
30. listopadu
proběhl 13. ročník
karnevalu
S čerty nejsou žerty.

Umístili jsme se na prvních
třech místech školního kola
Dějepisné olympiády.

Byli jsme na
adventním zájezdu
do Drážďan.

A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
V lednu nás čekají hned dva kurzy
LYŽAŘSKÉ AKADEMIE
pro žáky 1. – 5. ročníku.
První se uskuteční v období od 13. do 17. ledna.
Doprovod žáků bude zajišťovat Mgr. Jana Hájková.
Druhý kurz má termín od 20. do 24. ledna.
Doprovod žáků bude zajišťovat Mgr. Jana Hájková.

Ve středu 29. ledna podnikneme v rámci projektu
„Já, ty, my, oni“ již čtrnáctou cestu za
sebepoznáním a poznáním druhých.
Na tématech pro jednotlivé ročníky jsme nic
nezměnili:
1. – 2. ročník: „Vím, co dokážu“ (sebepoznání)
3. – 4. ročník: „Znám svou třídu, své spolužáky“
5. ročník:
„Cítím se jako Evropan“
6. ročník:
„Evropa a svět“
7. ročník:
„Objevujeme Evropu“
8. ročník:
„Volby“
9. ročník:
„Demokracie
jako
protiváha
diktatury“

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

Od neděle 19. ledna do pátku 24. ledna
se uskuteční LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
pro žáky 2. stupně.
Místo konání:
Penzion Lesní Zátiší (Benecko, Krkonoše)
Jako instruktoři budou na kurzu:
Mgr. Blanka Hozová, Mgr. Eva Mertlíková
a Mgr. Martin Zakouřil.

Výpis z vysvědčení žáci obdrží ve čtvrtek 30. ledna!
V pátek 31. ledna jsou Pololetní prázdniny!

Nastal adventní čas a s ním souvisí tradiční rozsvěcení Vánočního stromu na úpickém náměstí, kterého se naši
zpěváčci pravidelně účastní. Letos jsme přišli na pódium jako druzí a zazpívali jsme tři vánoční písničky. Ráda
bych všem dětem poděkovala za krásný pěvecký výkon, udělali jste mi opět velikánskou radost.
(Radka Řeháková)

Nastal adventní čas a s ním rozdávání pěveckých dárečků našeho školního sborečku „Blahováček“.
Ve středu 4. prosince 2019 jsme zavítali mezi učitele důchodce a zpestřili jim jejich předvánoční posezení 20-ti
minutovým programem plným vánočních písniček a koled. Zpěváčkům se vystoupení povedlo, za což si zasloužili
veliký potlesk a sladkou odměnu. Děti nakonec všechny zúčastněné obdarovaly krásnými přáníčky, vyrobenými
na výtvarném kroužku.
Tím ale naše nadělování neskončilo. Ve čtvrtek 12. prosince jsme se vydali mezi seniory do Domu s pečovatelskou
službou na Sychrově a hned v pátek 13. prosince do Domu seniorů Beránek.
(Radka Řeháková)

Spolu s měsícem listopadem jsme uzavřeli i školní kolo dějepisné olympiády, jež byla letos zaměřena na téma
„Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“.
Soutěžící se museli vypořádat s rozklíčováním řady významných osobností i událostí tohoto období, z nichž
nejvýznamnější byly zejména první světová válka a vznik Československa. Řešitelé pracovali s různými typy úloh
– hledali ukrytá jména, popisovali fotografie, vybírali správné možnosti, doplňovali pojmy a evropské velmoci,
posuzovali správnost tvrzení, pracovali s mapou, úryvky z dobových textů i beletrie.
Letošní ročník již počtvrté v řadě suverénně ovládla Adélka Roženská z 9.A. Její rekordní čtvrté „zlato“ je tím
posledním, které na naší škole mohla získat, neboť za několik měsíců nastoupí na střední školu. Druhé místo
obsadil Jakub Černý z 8.B. Stříbrnou pozici získal i loni a jako budoucí deváťák je silným kandidátem na vítěze
příštího ročníku. Bronzová příčka patřila Andrejce Zárubové z 9.A. Smolnou zapomětlivostí a pozdním
odevzdáním práce se o ni bohužel připravila Bára Růžičková ze 7.B.
Zvláštní pochvalu si zaslouží děvčata ze 6.B, která si na účast troufla i přes fakt, že s dějepisem teprve začínají a
letošní téma je jejich učivu hodně vzdálené. Velmi pěkný a pro budoucí ročníky slibný výkon předvedla Adriana
Davidová.
Nejlepší soutěžící byli odměněni drobnými cenami a plusovými body, všichni žáci, kteří získali alespoň polovinu
bodů (tj. 33), obdrželi jedničku do předmětu dějepis a ostatní alespoň „pluska“ za projevenou aktivitu.
Všem řešitelům děkuji za účast a aktivitu, letos o to více, že žáků ochotných vystoupit ze své komfortní zóny a
udělat něco navíc proti minulým ročníkům ubylo.
(Renata Kafková)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Adéla Roženská (9.A), 63 bodů
Jakub Černý (8.B), 56 bodů
Andrea Zárubová (9.A), 55 bodů
Veronika Ságlová (7.B), 49 bodů
Barbora Peterová (8.A), 48 bodů
Ivona Szelke (7.B), 46,5 bodu
Lukáš Hofman (8.A), 45 bodů
Dominik Grund (9.A), 42 bodů
Adriana Davidová (6.B), 40 bodů
Vojtěch Petera (8.A), 39 bodů
Tereza Wernerová (6.B), 25 bodů
Michaela Ludvíková (6.B), 17 bodů
Nikola Mádrová (6.B), 13 bodů
Michaela Hampelová (6.B), 9 bodů
Adam Špringer (8.A), 5 bodů
(Barbora Růžičková (7.B), 55 bodů )

Vzhledem k většímu výskytu školních zájezdů
prodlužujeme termín doplacení zbývající částky
1 600,- do pátku 10. 1. 2020! Tuto částku můžete
uhradit osobně paní Šrollové ve škole v době od 7:30
do 8:00 hodin nebo bankovním převodem na účet
školy 510 230 594/600, variabilní symbol: 33 a do
poznámky uveďte příjmení žáka. (Toto neplatí pro
rodiče, kteří již uhradili celou částku najednou.)
Pro hladkou přípravu na lyžařský výcvik už nyní
zasíláme seznam doporučeného vybavení.
Další informace a částku na skipas upřesníme na
začátku ledna. V případě dotazů či nejasností mě
prosím
kontaktujete
na
emailové
adrese:
hozova@zsbcupice.cz
(Blanka Hozová)

ČSP v osmém ročníku může mít i perníčkovou příchuť. Chlapci vyráběli adventní perníkové svícny a můžu říci, že
opravdu s chutí a velkým nadšením.
(Silvie Žďárská)

Soutěže ve sběru tetrapaků se zúčastnilo v termínu od 9. prosince do 13. prosince 2019 celkem 12 žáků, kteří
dohromady nasbírali 5 601 kusů.
(Jaromír Beránek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lena Šťovíčková (5.B)
Petr Vít (3.A)
Filip Kuťák (3.B)
Vojtěch Kubík (3.B)
Veronika Nyklíčková (8.A)
Adéla Benková (2.A)
Adriana Součková (4.B)
Natálie Hájková (3.B)
Andrea Viková (3.B)
Petr Hruška (9.A)
Čeněk Grund (7.B)
Vojtěch Kryl (3.B)

1 647 ks
873 ks
705 ks
596 ks
570 ks
386 ks
250 ks
231 ks
149 ks
100 ks
50 ks
44 ks

Vážení strávníci, z důvodu navýšení cen
potravin a energií a na základě doporučení
České školní inspekce jsme nuceni cenu
obědů pro veřejnost bezodkladně navýšit.
Cena jednoho oběda od 1. 1. 2020 tak bude
činit 65 Kč. Děkujeme za pochopení.
(Martin Zakouřil, ředitel školy)

Již tradičním vánočním koncertem zakončil Blahováček letošní kalendářní rok. Rodiče, prarodiče, známí
i kamarádi si v předvánočním shonu udělali čas a přišli si do loutkového divadla vychutnat tu správnou vánoční
atmosféru. Připraven pro ně byl třičtvrtěhodinový program plný moderních vánočních písniček, ale i klasických
koled, které k Vánocům bezpochyby patří.
Děkuji dětem za krásný zážitek, přeji všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 hlavně hodně
zdraví.
(Radka Řeháková)

„Ty, Terezko, moc zlobíš! Vzpomeň si na Karkulku, co se jí stalo, když neposlouchala.” „A ty si, babi, vzpomeň,
koho vlk sežral jako prvního.”
Na strom leze malá želvička. Na první větvi roztáhne ploutvičky a skočí. Uhodí se, ale nevzdává to a leze znova.
Podruhé, potřetí, počtvrté. Z koruny stromu ji pozorují dva papoušci a jeden povídá: „Hele, neměli bychom tomu
našemu mladému říct, že je adoptovaný?”
Psychiatr sedí u sebe v ordinaci. Pacienti nechodí, nikdo nevolá. Zkrátka nuda. V tom se otevřou dveře a do nich
vleze po čtyřech muž s drátem mezi zuby, v rukou má zvláštní předměty a ještě za sebou po chodbě něco táhne.
Doktor na něj: „Óóó, kdopak se nám to plazí na návštěvu? Není to snad maličký hádek? Tak se doplaz a vítej, malý
hádku, doktor ti pomůže.” Osoba na čtyřech však zakroutí nesouhlasně hlavou. „Ááá, tak ty jsi tedy malá želvička,
která se sem vleče na slovíčko?” Osoba na čtyřech opět nesouhlasně zakroutí hlavou. „Tak kdopak tedy jsi? Že by
snad malý červíček?” Muž pustí z pusy drát a povídá: „Jděte do háje, doktore. Já jsem váš informatik a natahuju
Vám tu síťový kabel.”
Chuck Norris dokáže skočit do řeči v SMSce.

Blondýnka veze v autě hodiny. Zastaví ji policajt a ptá se: „Kam s těmi hodinami jedete?” „Ke zvěrolékaři.”
„Prosím Vás, a kvůli čemu?” „Přestaly kukat.”
Přijímací úkol pro policejní kandidáty: Do ocelové krabice s otvory různých tvarů (kruh, čtverec, ovál, trojúhelník)
je nutno zasunout tělesa odpovídajících tvarů. Výsledek: Přijati všichni - dva pro nadprůměrnou inteligenci, deset
pro neobyčejnou sílu!
Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?” „Pochopitelně, kdo jiný?” „To znamená, že vy jste se
na mě zase vykašlali?”
Zedník padá z lešení. Za ním křičí druhý: „Kličkuj, za tebou padají cihly!”
„Náš Jiříček je na svůj věk velmi vyspělý,” chlubí se pyšná maminka, „chodí do dvojky a už nosí domů čtyřky!”
Zastaví řidič na dálničním odpočívadle a jde na záchod. První kabinka je obsazena, tak jde do druhé, posadí se atd.
Z vedlejší kukaně se ozve: „Ahoj.“ Řidič není zvyklý bavit se na záchodě a tak úplně tiše odpoví: „Nazdar.“ „Co
tam děláš?“ Řidič dost v rozpacích odpoví: „No, co bych tak asi dělal.“ A odvedle se ozve: „Víš co, já ti zavolám za
chvíli, nějakej blbec tady vedle mi odpovídá.“
Hádají se dva sourozenci, jaké jméno dají své nové zlaté rybičce. Sestra chce, aby to byla Péťa, ale bratrovi se to
nelíbí a víc by se mu zamlouval Rambo. „No dobře,” řekne nakonec brácha, „tak se jí na to zeptáme.” Nakloní se k
akváriu a ptá se rybičky: „Chceš se jmenovat Péťa, Rambo?”
„Všude píšou, že se výkon počítačů každých osmnáct měsíců zdvojnásobuje,” stěžuje si kolegovi policajt. „Já už ho
mám doma čtyři roky, a pořád nic!”
Jak se hanácky řekne kalkulačka?? Chetré pléšek…
(Martin Dytrych)

Za několik dní přijdou za dětmi domů čert, Mikuláš a anděl, a abychom se na to dobře připravili, uspořádala školní
družina v sobotu 30. listopadu 2019 oblíbený karneval s názvem "S čerty nejsou žerty". Do místního pekla (malé a
velké tělocvičny) se dlouhým tunelem dostalo 50 čertíků různých velikostí - od batolat po čtvrťáky. Všechny přivítal
sám pan Lucifer - ředitel školy Martin Zakouřil. Pak už čertíci a čertice prokazovali svoji obratnost a šikovnost. V
první části skotačili na různých stanovištích - sjížděli Belzebubovu skluzavku, kličkovali mezi kotlíky, házeli do
pekelného okna, překonávali pekelný plot, skákali v čertovském pytli a spoustu dalšího. V druhé části programu
zápolili v různých soutěžích - sbírali kuželky, přetahovali se lanem, sbírali míčky podle barev, namotávali provázek
na tužku a zahráli si oblíbenou honičku s čertovskými ocásky. Komu zbyla ještě energie, mohl si na úplný závěr
zatančit na čertovské diskotéce. Každý čertík, který peklo opouštěl, pak z rukou Lucifera dostal malou odměnu.
Děkuji všem účastníkům, spoluorganizátorům i pomocníkům, myslím si, že karneval se velmi vydařil a malým
čertíkům i jejich rodičům (či jinému doprovodu) se líbil.
(Eva Jansová)

Nabízíme vám pěti až šestidenní zájezd s poznáváním Londýna a Velké Británie s ubytováním v rodinách.
Vyjíždíme začátkem června.
Závaznou přihlášku s 1. zálohou vybíráme do 20. prosince 2019.
Předběžně přihlášeným byly rozdány další informace.
Ostatní zájemci (6. – 9. ročník) si mohou přihlášku vyzvednout u mne.
Výletování zdar!
Bližší informace:
 tel.: 499 881 138
 email: zdarska@zsbcupice.cz
(Silvie Žďárská)

V uplynulých dvou týdnech jsme se ve školní družině věnovali ovoci a zelenině. „Ovocný týden“ se uskutečnil
pod názvem „Jablíčko je kulaté, švestka šišatá“. Povídali jsme si o různých druzích ovoce a nechyběla samozřejmě
ani oblíbená ochutnávka. Pomyslnou třešničkou (když už jsme u toho ovoce) na dortu se stalo pečení rybízového
koláče, který si děti připravovaly samy, pouze s mírnou dopomocí paní vychovatelky.
„Zeleninový týden“ nesl název „Veselá zelenina“. I zde jsme se seznámili s mnoha druhy zeleniny, ať už
prostřednictvím povídání nebo ochutnávky. Tentokrát si děti upekly dýňový koláč.
Doufám, že se všem dětem tematické týdny líbily a těší se na další.
(Eva Jansová)

V úterý 10. prosince jsme se již tradičně sešli ve školní jídelně, kde se konalo opět
po roce Vánoční tvořeníčko. V začínajícím předvánočním shonu si rodiče našli
čas a společně se svými dětmi strávili okamžiky radosti nad povedenými výrobky.
Pro děti jsme připravili osm stanovišť. Na třech z nich se vytvářeli andělé –
jednoho andílka děti poskládaly z papíru, dalšího andělíčka si umotaly z drátků
a třetího si vytvořily z papírového talíře. Dál se vyráběly vánoční ozdoby
z vlnitého papíru, skládaný papírový sněhuláček a skřítek z borové šišky. A co by
to bylo za vánoční tvořeníčko, kdyby se jako tradičně nelilo olovo a nezdobily
perníčky.
Poděkování patří všem, kteří se ve středu odpoledne sešli a dílny pro všechny
připravili – paním učitelkám z 1. stupně, paním vychovatelkám a asistentkám,
paní Janě Voleské a pomocníkům z řad žáků.
(Veronika Prouzová)

Mikuláš, andělé a čerti nechodí jen večer! Ve čtvrtek 5.
prosince se o tom mohly přesvědčit třídy našeho prvního
stupně. V průběhu dopoledne k nim do každé zavítala
jedna ze dvou skupin. Mikulášové byli vážní, andělé
hodní a čerti? No, přiznejme si, že jsme letos „objednali“
i ty trochu ostřejší. Zřejmě si to někteří „zlobivci“
zasloužili.
Na postupu se však dohromady nic nezměnilo. Mikuláš
se na úvod zeptal, jak se děti chovají a jak si plní své
povinnosti. Nepořádné a zlobivé děti, napsané na
čertovské listině, pak předal čertům. Vykoupit se z jejich
moci, znamenalo přeskočit metlu, přednést básničku či
zazpívat písničku. Nakonec to dopadlo tak, že si čerti do
pekla nikoho neodnesli. Někteří však měli hodně namále
a naslibovali možná i nemožné.
Potom už přišli na řadu andílci, kteří rozdali dětem
drobné dárečky. Některé třídy se s Mikulášem a jeho
doprovodem rozloučili společnou písničkou.
Milé děti, návštěva z dnešního dne vás bude sledovat po
celý rok! Tak, ať splníte své sliby!
(Martin Dytrych)
P.S.: Velké poděkování všem žákům 9.A, kteří měli
dnešní akci na starosti.

V pátek 6. prosince se 42 žáků druhého stupně a tři paní učitelky vydali nasát adventní atmosféru a prohlédnout si
slavné památky do saských Drážďan.
Autobus vyrazil ze sychravého úpického náměstí přesně v šest hodin ráno, cesta ubíhala bez problémů, a tak byl
začátek poznávání obohacen příjemným překvapením – návštěvou „Popelčina“ zámku Moritzburg. Sluníčko a jasně
modrá obloha ještě zdůraznily krásu pečlivě opraveného loveckého zámečku, kterému jeho současnou podobu vtiskla
barokní přestavba za vlády Augusta Silného. Více než dynastii saských kurfiřtů si však návštěvníci zámku vybavují
scény z filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku. Proto jsme i my okouzleně stoupali schodištěm, kudy Popelka
prchala z plesu, a hledali na něm její střevíček. Nešlo ho přehlédnout, neboť je vyveden ne v popelkovské, ale spíše
nadměrné velikosti. Z terasy jsme si prohlédli k zimnímu odpočinku uložený francouzský park, okolní lesy a
Zámecký rybník. Pak jsme se vydali k oknu, na které Popelka dýchala, aby spatřila, jak plesoví hosté tančí. My jsme
už měli otvor na „zamrzlém“ okně připravený, takže jsme mohli rovnou nahlédnout mezi taneční hosty zrovna ve
chvíli, kdy loutkového prince zvedá ve své náruči Droběna v rudých šatech. Obešli jsme celý zámek, vyfotili se a
nastoupili do autobusu, abychom pokračovali do Drážďan.

V saské metropoli jsme vystoupili na Divadelním náměstí, kde jsme si prohlédli Semperovu operu, průčelí
Zwingeru, Hofkirche a zámku. Pohled na Zwinger z Divadelního náměstí většinu výletníků příliš nezaujal, ale na
vnitřním nádvoří všichni svorně žasli nad krásou barokní stavby i malého parku. Kochali jsme se zvonkohrou
složenou ze 40 zvonků vyrobených v nedaleké míšeňské porcelánce, bránou Kronentor a alespoň na poutači
Leonardovou Sixtinskou madonou, nejcennějším exponátem zdejších bohatých sbírek. Pokračovali jsme
k Rezidenčnímu zámku a cestou okukovali výlohu s křehkými výrobky porcelánky v Míšni a Taschenberský palác,
dnes luxusní hotel skupiny Kempinski. V areálu zámku jsme došli do zaskleného a vánočně vyzdobeného atria
Grünes Gewölbe, z jehož klenotnice byly před několika týdny ukradeny kolekce historických šperků a diamantů
v hodnotě přes miliardu eur. Na nádvoří Stallhof na nás čekal první z adventních trhů – středověký. Své výrobky
zde nabízejí kováři, truhláři, skláři, hrnčíři, šperkaři, zpracovatelé vlny i lnu, všichni stylově odění do historického
oblečení. Nemohli jsme vynechat slavný Průvod Wettinů, obraz vyrobený z 25 tisíc kachlí z míšeňské porcelánky,
na kterém jsme si prohlédli Augusta II. Silného, saského kurfiřta, polského krále a iniciátora přestavby Drážďan.
Od zámku jsme přešli na Brühlskou terasu na břehu Labe, odkud je krásný výhled na protější břeh, ale především
na historické centrum města. Z balkónu Evropy, jak se terase přezdívá, jsme si prohlíželi přístav pro turistické lodě
a řadu pamětihodností postavených v různých uměleckých slozích od renesance až po historismus – druhou stranu
Hofkirche, palác sekundogenitury, Frauenkirche, galerii Albertinum i kupoli zvanou lis na citrón se zlatým
andělem. Došli jsme až k nové synagoze a odtud odbočili k Frauenkirche, kostelu, který byl po válečném
bombardování teprve nedávno obnoven a pozornost poutá tím, že je částečně vystavěn z původních tmavších a
částečně z nových světlých kamenů. U Coselského paláce jsme se dojali nad osudem hraběnky Constantie hraběnky
Coselové, milenky Augusta Silného, jež posledních 49 let svého života strávila uvězněná ve věži. Poznávací část
programu jsme zakončili na Altmarktu pohledem na Kreuzkirche, symbolu poválečného smíření.

Na Altmarktu jsme se vrhli do víru adventních radovánek.
Právě zde se totiž koná 585. Striezelmarkt, nejstarší a
nejznámější z drážďanských adventních trhů. V mnoha
stáncích jsme mohli ochutnávat slané i sladké dobroty včetně
proslulé drážďanské štoly, zahřát se horkými nápoji,
navštívit loutkové divadlo nebo pekařskou dílničku,
obdivovat krušnohorské dřevěné vyřezávané ozdoby a
rauchmanny, herrnhutské hvězdy, paličkované ozdoby, různé
druhy svíček a další regionální výrobky. Každý z adventních
trhů ve městě má vlastní vzhled a také hrnečky, které si
návštěvníci často ponechávají jako suvenýry. Ty ze
Striezelmarktu jsou letos žluté a s červenou malůvkou.
Nakonec jsme zamířili na nákupní třídu Prager Straße, kde se
naši žáci nadšeně rozeběhli do místního Primarku, aby
nakoupili vánoční dárky pro sebe i své blízké a kamarády. Po
ukojení nákupních chutí jsme krásně osvětleným centrem
prošli zpět na Divadelní náměstí, rychle nahlédli do
osvětlených oken Semperovy opery a nastoupili do autobusu.
Pan řidič nám na zpáteční cestě připravil dvě milá
překvapení – provezl nás krásně nasvíceným centrem
Budyšína, které jsme si díky večerní zácpě mohli důkladně
prohlédnout, a zastavil u fastfoodové restaurace, abychom se
mohli navečeřet. Do úpického mrazu jsme plni dojmů a
s rukama plnýma tašek dorazili krátce po půl desáté.
Výlet se vydařil, přálo nám počasí, plynulá doprava, trpěliví
prodavači i milí návštěvníci adventních trhů. Doufáme, že si
podobně hezký předvánoční zážitek společně zopakujeme i
v dalších letech. Škoda jen, že nám někteří žáci kazili náladu
i zážitky stálým vyrušováním výkladu paní průvodkyně a
neutuchajícími dotazy, kdy už konečně budou moci jít
nakupovat. Naštěstí byli v menšině a adventní nálada
s krásnými památkami nakonec získaly více příznivců než
čistý konzum.
Mnohokrát děkuji kolegyním Jitce Pulkrábkové a Silvě
Žďárské za milou společnost a velkou pomoc při dohledu na
výletníky, Blance
Hozové za práci
s nabídkou
cestovatelských akcí naší školy, Martině Šrollové za pomoc
s vyřizováním finančních záležitostí, paní Ladě Eidner z CK
Lada Trutnov za zorganizování zájezdu, panu řidiči za
bezpečnou jízdu, všem účastníkům zájezdu za dochvilnost a
většině z nich i za pěkné chování.
(Renata Kafková)

Dokážeš projít
písmenkovým bludištěm?

Pospojuj čísla od 1 do 33. Obrázek si vybarvi.

Čtvrtek 12. 12. 2019 patřil okrskovému kole v basketbalu, které se odehrávalo u nás v tělocvičně, tedy na domácí
půdě. Jelikož jsme minulý rok skončili pouze o jeden jediný koš na druhém místě, naše myšlenky letos stoupaly na
pozici nejvyšší.
V prvním zápase celého turnaje se setkaly dva nejlepší týmy minulého roku a to naši chlapci a družstvo ze ZŠ
Lány. Hned na úvod turnaje tedy došlo na lámání chleba. V tomto zápase oproti minulému roku nepadlo tolik
košů, možná kvůli propracovanější obraně obou družstev, ale i spoustě neproměněných šancí, to ale zásadně
přidávalo na dramatičnosti průběhu celého zápasu. Vysokým tempem a pěknou souhrou to naši kluci nakonec
vytáhli na remízu 4:4, za kterou jsme v závěru byli velmi rádi. Druhý zápas proti ZŠ Malé Svatoňovice nám
v prvním poločase nic nenapověděl, protože skončil bez košů. Až v tom druhém naši kluci začali skórovat, soupeři
nedovolili vstřelit ani jeden koš a jasným výsledkem 12:0 ho doslova převálcovali. Ve třetím zápase proti
Gymnáziu Úpice se nedělo nic dramatického, kluci si to pohlídali a výhrou 5:3 si přidali do tabulky další body.
Do posledního zápasu jsme díky předběžných propočtům nastupovali s tím, že bychom potřebovali nejen zvítězit,
ale přidat i vyšší počet košů z hlediska možného shodného počtu bodů ze ZŠ Lány. K závěrečnému zápasu jsme
tak vyzvali žáky ze ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. V prvním poločase byla hra obou družstev velmi vyrovnaná, až
v tom druhém se naši probrali a odskočili dvěma koši. Za stavu 8:4 jsme si tak mysleli, že už máme vyhráno.
Avšak současně se zazněním závěrečného klaksonu trefil hráč soupeře víc jak z půlky hřiště neuvěřitelný koš za 3
body, díky bohu pro nás i tak těsné vítězství 8:7 a další body. Se třemi výhrami a jednou remízou jsme tak napjatě
čekali na poslední klíčový zápas turnaje. Bohužel pro nás i v tomto zápase dokázali žáci ze ZŠ Lány nad
posledním soupeřem zvítězit a přidat mu i pěknou porci košů. Naše obavy se tedy naplnily. Jelikož došlo
k rovnosti bodů, o konečném pořadí tak rozhodovalo skóre obou týmů a v něm nás o pár košů žáci Lán poslali na
druhou příčku.
Takže co dodat? Loni jsme byli k vítězství o krok, letos už jen o malý krůček. Každopádně velká pochvala patří
všem chlapcům za super hru, zodpovědný přístup k reprezentaci školy a dobré chování.
(Blanka Hozová)

Školu reprezentovali:
Balog David,
Banýr Vojtěch,
Fabián Pavel,
Ferenc Petr,
Hofman Lukáš,
Hruška Petr,
Špringer Adam,
Trdlikát Lukáš

Odpolední basketbalové klání 5 dívčích družstev skončilo pro naše děvčata naprosto famózně. A to i přes strach z
utkání a občasné proslovy: ,,Paní učitelko, vždyť já to neumím. Paní učitelko, co to teď rozhodčí pískal? Proč motá
těma rukama? Kde mám hrát - v “bedně"! Cože, kde to je?..." Prostě veselo nejen na lavičce, ale i po vyhlášení
výsledků = NÁDHERNÉ DRUHÉ MÍSTO!!!
Děvčata bojovala jak správné lvice a druhé místo si naprosto zasloužila, neboť s vítězkami (Rtyně v Podk.), které
ostatním nastřílely 22, 14, 18 bodů, jsme uhrály skóre 2 : 6. Všem děvčatům patří poděkování za skvělý výkon a
vzornou reprezentaci naší školy.
Děkujeme i našim divákům (žákům), kteří skandováním "Blahovka do toho!" hnali děvčata k výkonům a
výsledkům, kterým snad ani ve snu nevěřily?! Ale jak je vidno, děvčata - sny se dají plnit, a to je dobře!
Děkujeme!
(Alena Stejskalová)
Výsledky jednotlivých zápasů
ZŠ Bratří Čapků - ZŠ Lány - 8 : 2
ZŠ Bratří Čapků - ZŠ Malé Svatoňovice - 6 : 0
ZŠ Bratří Čapků - ZŠ Gymnázium Úpice - 6 : 3
ZŠ Bratří Čapků - ZŠ Rtyně v Podkrkonoší - 2 : 6
Družstvo dívek
Eliška Grossmanová, Agáta Hebká, Michaela Horáková,
Andrea Zárubová, Tereza Zárubová, Anna Pytlíková,
Sabina Kubasová, Karolína Řeháková,
Nela Špringerová, Veronika Žďárská

CHRISTMAS TIME - VÁNOCE
PUZZLE 2
c
r i

QUIZ 1 – Christmas in the Czech Republic:
(písmenka správných odpovědí tvoří tajenku)
1) For christmas dinner we usually have:
k. chicken p cookies
s. carp
2) We eat christmas dinner on:
a. Christmas Eve l. Boxing day

t
a
a

s

a s
f
d

t

m. New Year´s day

a
3) At Christmas we watch on TV a lot of:
q. documetaries
u. fairy tales
p. books

e
c

4) We decorate christmas tree with:
s. decorations
h. cups

c
o
o

p

b. dogs

e
e

a
5) If you don´t eat on Christmas Eve you might see:
a. gold pig
n. gold cat
v. silver pig
6) On New Year´s Eve we make:
w. homework
c. tree

s
g. fireworks

7) Our typical christmas tradition isn´t :
o. cut the apple
u. pour the lead
e. pull crackers
TAJENKA: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(we also eat this for christmas dinner)

e
s
e

p
m n
y
t
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t

a
b
d

r

t

1. Vánoce, 2. skřítek, 3. přání
(papírové),4. hvězda, 5. hračka,
6. kapr, 7. komín, 8. ozdoba,
9. cukroví, 10. dárek, 11. Santa,
12. prosinec, 13. salát, 14. sladkosti

VYLOSOVANÍ Z LISTOPADOVÉHO ČÍSLA

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

Správná odpověď:

QUIZ 1: __ __ __ __ __ __ __
PUZZLE 2: __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __
Pravidla soutěže: všechny správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 10.1.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.

Good Luck 

nápověda: decembersantastartoysalad
cardchristmasdecorationsweetspresent
carpelfchimneycookies

Natálka POUROVÁ (1.A)
Terka JEŽKOVÁ (3.A)
Tadeáš ANDRŠ (3.A)
Káťa LOKVENCOVÁ (5.B)
Jan NOVOTNÝ (5.B)

stránku připravila Silvie Žďárská

Ve středu 27. listopadu a 4. prosince jsme vyměnili
sportovní oblečení za plavky a tělesnou výchovu
strávili v krytém bazénu v Trutnově.
V obou dnech nejdříve žáci, poté i žákyně velmi
zdatně zaměstnávali skokanské můstky. Na tom
metrovém a třímetrovém předváděli různé skoky, a
k mému překvapení se více jak polovina z nich
odvážila i na ten pětimetrový. Někteří žáci z něho
skákali už v minulosti, na druhou stranu jiní tento
pocit zažili úplně poprvé, i přes strach dokázali skočit
a překovali tak sami sebe. Kromě skákání jsme
uspořádali mini plavecký závod na 25 metrů, tedy 1
bazén, naučili se šipku nebo stojky a kotouly ve vodě.
Jak si plavání žáci užili, můžete vidět na fotografiích.
(Blanka Hozová)
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1 = druh papouška; 2 = nejmenší světadíl;
3 = největší město USA;
4 = skalnaté „město“ v ČR (Broumovský výběžek);
5 = největší planeta Sluneční soustavy; 6 = italská sopka;
7 = zvíře s nejdelším krkem; 8 = sopka v Indonésii;
9 = české město proslulé výrobou syrečků;
10 = nejvyšší pohoří Evropy;
11 = největší nelétavý pták žijící v Austrálii;
12 = nejvyšší pohoří světa;
13 = zemědělská plodina pocházející z Ameriky;
14 = pohoří v Rusku;
15 = největší jezero („moře“) světa
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Prostot pro odstřižení

Písmeno CH se bere jako
jedno písmeno!
V tajence je skryto jméno
známého mořeplavce
a objevitele.
Tajenku sestavila
Alena Stejskalová.

soutěžního lístku - angličtina

V pondělí 9. prosince se konalo okrskové kolo v halové kopané žáků 1. stupně. Do Malých Svatoňovic jsme
s kluky vyjeli obhájit loňské 2. místo, ale popravdě jsme doufali v příčku nejvyšší.
Začali jsme na podtrženou jedničku. Domácí mužstvo jsme smetli 8 : 0, výběr ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší pak
6 : 0. Co víc si na úvod přát. Téměř od začátku už také bylo jasné, že se o 1. místo utkáme s lánským mužstvem.
Proto jsme šetřily síly našich nejlepších hráčů.
Zhruba o půl jedenácté to vypuklo. Byla to bitva se vším všudy. Bohužel smolná pro nás. Na vyložené šance to
bylo 3 : 3, lánští však na rozdíl od nás jednu proměnili. Ta naše největší skončila zhruba minutu před koncem na
tyči. Vzhledem k tomu, že remíza by nám stačila k celkovému vítězství, tak nás těch pět, možná deset centimetrů
stálo 1. místo.
Děkuji všem našim hráčům za bezproblémové chování a výbornou reprezentaci naší školy. Třeba to vyjde příští
rok.
(Martin Dytrych)
Přehled našich zápasů:
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Malé Svatoňovice 8 : 0
naši střelci: Balog 3, Říha 2, Hejcman, Hofman a Kulda po 1
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší 6 : 0
naši střelci: Říha 3, Hofman 2, Hejcman
ZŠ Bratří Čapků – ZŠ Úpice – Lány 0 : 1
Naše sestava:
Eugen Balog,
Matěj Boháč (brankář – vynikající v zápase se ZŠ Úpice – Lány),
Martin Hejcman, Matěj Hofman, Matěj Kulda,
Matěj Říha (náš nejlepší hráč a autor 5 gólů), Jáchym Sobotka

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

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

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 13. 12. 2019)
1 427,0 kg
62 kg/žáka
Petr Vít
470,0 kg
20 kg/žáka
Alfred Pola
471,0 kg
20 kg/žáka
Andrea Bártová
279,0 kg
19 kg/žáka
Veronika Nyklíčková
284,0 kg
15 kg/žáka
Ondřej Kulhavý
189,0 kg
9 kg/žáka
Pavol Kročil
108,0 kg
8 kg/žáka
Čeněk Grund
90,0 kg
5 kg/žáka
Matěj Kostovský
115,0 kg
5 kg/žáka
Kateřina Šrytrová
87,0 kg
5 kg/žáka
Antonín Přívratský
60,0 kg
4 kg/žáka
Markéta Feketová
64,0 kg
3 kg/žáka
Diana Kuťáková

1027,0 kg
460,0 kg
300,0 kg
163,0 kg
240,0 kg
160,0 kg
108,0 kg
90,0 kg
54,0 kg
80,0 kg
60,0 kg
54,0 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
13. jsme již sebrali 3 682,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 11,88 kg. Pro porovnání
v 14.
loňském roce jsme měli sesbíráno 6 894,0 kg s průměrem 21,34 kg na žáka. Dohromady jsme také sesbírali
15 190 vybitých baterií (k 14.12.2018 to bylo 7 742).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Sběr vybitých baterií:
Petr Vít (3.A)
1 027 kg
Lena Šťovíčková (5.B)
12 561 ks
15.
Alfred Pola (3.B)
460 kg
Natálie Hájková (3.B)
623 ks
16.
Andrea Bártová (4.A)
300 kg
Petr Vít (3.A)
528 ks
17.
Josef Horák (3.A)
270 kg
Jakub Janků (6.B)
290 ks
Ondřej Kulhavý (5.A)
240 kg
Tereza Přívratská (4.B)
250 ks
Veronika Nyklíčková (8.A)
163 kg
Václav Peterka (2.A)
239 ks
Pavol Kročil (4.B)
160 kg
Jiří Bárta (2.A)
207 ks
Karolína Řeháková (8.A)
116 kg
Antonín Vik (5.B)
145 ks
Čeněk Grund (7.B)
108 kg
Jan Havrda (2.A)
80 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
Antonín Přívratský (1.A)
80 kg
Klára Nyklíčková (4.B)
54 ks
Jan Gabčan (3.A)
70 kg
Ondřej Bursa (4.A)
70 kg
V tomto měsíci proběhlo
Markéta Feketová (1.B)
60 kg
velké „zemětřesení“ na
Tereza Feketová (3.A)
60 kg
vedoucích místech ve sběru
Diana Kuťáková (6.A)
54 kg
plastových kelímků.
Kateřina Šrytrová (6.B)
54 kg
Miroslava Holanová (5.A)
44 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)
Šimon Rykr (2.A)
Markéta Feketová (1.B)
Tereza Feketová (3.A)

1 882
1 560
248
170
53
50
50

Sběr plastových kelímků
Diana Kuťáková (6.A)
Šimon Rykr (2.A)
Markéta Trojanová (4.A)
Lena Šťovíčková (5.B)
Andrea Viková (3.B)
Petr Vít (3.A)
Pavol Kročil (4.B)
Michaela Kaslová (4.B)

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

2 140
2 000
1 080
1 065
890
713
600
357

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Dohromady jsme k 13.12. sesbírali 4 013 plastových lahví (k 14.12.2018 to bylo 11 048) a 8 845 plastových
kelímků (k 14.12.2018 to bylo 10 660).
Sběr plastových víček
Jakub Janků (6.B)
Daniela Grundová (4.A)
Petr Vít (3.A)
Lena Šťovíčková (5.B)
Markéta Trojanová (4.A)
Václav Peterka (2.A)
Dominik Manych (7.A)
Natálie Solarzová (6.B)
Markéta Snítilová (4.B)
Ondřej Kulhavý (5.A)
Jiří Bárta (2.A)
Klára Nyklíčková (4.B)
Adéla Benková (2.A)
Andrea Viková (3.B)
Tereza Přívratská (4.B)
Natálie Hájková (3.B)
Aneta Schwertnerová (4.B)
Dominika Hejnová (5.B)
Andrea Bártová (4.A)
Petr Hruška (9.A)
Miroslava Holanová (5.A)
Antonín Přívratský (1.A)
Michaela Kaslová (4.B)
Jakub Přívratský (4.A)
Antonín Došek (2.A)
Kamila Kaslová (1.B)
Patricie Lehečková (4.B)
Amelie Viková (6.A)

17 710
17 600
10 113
7 560
6 900
6 500
6 344
6 144
4 740
2 530
2 470
2 464
1 908
1 655
1 500
1 478
1 100
1 070
1 020
1 000
840
666
633
593
580
505
454
400

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

Sběr kovových víček
Jakub Janků (6.B)
Daniela Grundová (4.A)
Markéta Trojanová (4.A)
Andrea Jursíková (5.A)
Antonín Vik (5.B)
Antonín Došek (2.A)
Václav Peterka (2.A)
Jan Benko (6.A)
Petr Vít (3.A)
Jiří Bárta (2.A)
Kamila Kaslová (1.B)
Lena Šťovíčková (5.B)
Dominik Manych (7.A)
Tereza Přívratská (4.B)
Filip Kuťák (3.B)
Petr Hruška (9.A)
Andrea Mertlíková (6.A)
Eliška Mertlíková (5.A)
Klára Nyklíčková (4.B)
Kristian Ludvigh (3.A)
Andrea Bártová (4.A)
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)

56 985
24 000
23 810
13 500
12 920
12 700
12 550
11 788
10 400
6 300
4 808
3 792
3 000
2 865
2 000
2 000
1 715
1 715
1 486
970
800
800
713
700
599
526
248
23

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

Dohromady jsme k 13.12. sesbírali 107 730 plastových víček (k 14.12.2018 to bylo 131 509) a 213 713
kovových víček (k 14.12.2018 to bylo 129 780).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem
Beránkem)
Jiroušková
Anna (5.B)
250 ks

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

OLD STARS
BURDYŠÁCI
ÚPICKÝ SMAŽKY
BORCI NA KONCI
BLACK MOON

Z
4
4
4
4
4

V
4
3
2
0
0

Vp
0
0
0
1
0

R
0
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0
1

P
0
1
2
3
3

skóre
B
19 : 9 12
11 : 4
9
10 : 9
6
7 : 13 2
5 : 17 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
Martin Zakouřil
4 18 15 + 3
Adam Špringer
4
6
1+5
Jakub Kryl
4
5
5+0
Veronika Ságlová
4
5
2+3
Sebastien Drejsl
4
4
4+0
Samuel Vít
4
4
3+1
Jakub Černý
4
4
2+2
Martin Dytrych
4
4
1+3
David Balog
4
3
3+0
Jakub Šitina
4
3
3+0
11.
Lukáš Hofman
4
3
2+1
12.
Veronika Žďárská 4
3
1+2
13.
Barbora Peterová
4
2
2+0
14. – 16. Ondřej Lokvenc
4
1
1+0
Barbora Růžičková 4
1
1+0
Karolína Řeháková 4
1
1+0
17. – 20. Dominika Davidová 4
1
0+1
Čeněk Grund
4
1
0+1
Kristýna Křížková 4
1
0+1
Dominik Manych
4
1
0+1
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. – 10.

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Čisté konto po dobu:
17 min – Vojtěch Petera
9 min – Alexandr Klouček
9 min – Ondřej Křížek
9 min – Marina Zajacová

Úspěšnost zásahů:
84,00 % - Vojtěch Petera
80,56 % - Marina Zajacová
75,00 % - Pavel Hron
66,67 % - Čeněk Grund
Prům. počet zásahů na zápas:
66,67 % - Jiřina Hrůzová
10,00 – Karolína Řeháková
63,89 % - Ondřej Křížek
8,00 – Čeněk Grund
63,64 % - Alexandr Klouček
7,67 – Marina Zajacová
58,82 % - Karolína Řeháková 7,00 – Alexandr Klouček
Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři.

Po

6.1.

Út

7.1.

St

8.1.

Čt

9.1.

pá

10.1.

Po

13.1.

Út

14.1.

St

15.1.

Čt

16.1.

Pá

17.1.

Po

20.1.

Út

21.1.

St

22.1.

Čt

23.1.

Pá

24.1.

Po

27.1.

Út

28.1.

St

29.1.

Čt

30.1.

1. Šunkové halušky se zelím
2. Restovaná játra, hranolky
1. Hovězí guláš, těstoviny
2. Rýžová kaše
1. Rybí karbanátek, brambor
2. Česnekový kuskus s pórkem a žampiony
1. Kuřecí maso s brokolicí v rýži
2. Bramborový guláš, chléb
1. Český řízek, brambor, červené zelí
2. Italské lasagne
1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Kuřecí bulguroto
1. Krůtí rolka á la bažant, rýže
2. Rybí špíz, bramborová kaše
1. Hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát
2. Boloňské špagety
1. Štěpánská sekaná, brambor
2. Špekové knedlíky, zelí
1. Novohradský vepřový plátek, těstoviny
2. Makový koláč
1. Drůbeží maso po čínsku, rýže
2. Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
1. Obalovaná ryba smažená, brambor
2. Hermelínové rizoto
1. Zapečené těstoviny
2. Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
1. Marinovaný vepřový plátek, brambor
2. Palačinky
1. Klopsy v rajské omáčce, knedlík
2. Tortilly

Dobrou chuť!

1. Cikánská hovězí pečeně, rýže
2. Bramborová roláda s uzeným masem, špenát
1. Čočka s vejcem
2. Brokolice ve smetanové omáčce, brambor
1. Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
2. Kuře na paprice, těstoviny
1. Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
2. Krupicová kaše

Vybírání stravného na leden: čtvrtek 19.12., pátek 20.12. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 19 obědů x 24 Kč = 456 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 19 obědů x 26 Kč = 494 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 19 obědů x 27 Kč = 513 Kč
pro veřejnost …………………….......... 19 obědů x 65 Kč = 1235 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 lednového čísla předávejte do 24.1. 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.

PRVNÍ STUPEŇ VYRAZÍ NA LYŽE
13. 01. - 17. 01. - Lyžařská akademie (žáci 1. – 5. ročníku; 1. skupina) … více na 2. str.
20. 01. - 24. 01. - Lyžařská akademie (žáci 1. – 5. ročníku; 2. skupina) … více na 2. str.
ŽÁKY 2. STUPNĚ ČEKÁ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
19. 01. - 24. 01. - Lyžařský výcvik (žáci 2. stupně, penzion Lesní Zátiší, Benecko) … více na 2. str.
DOSTANEME VYSVĚDČENÍ (VÝPISY)
21. 01. - Uzávěrka plusových a přestupkových bodů (v 14.00)
27. 01. - Pedagogická rada
30. 01. - Vydání výpisů z vysvědčení
(1. stupeň: 4. vyuč. hod., 2. stupeň: 5. vyuč. hod., po skončení těchto hodin je oběd)
CELOŠKOLNÍ PROJEKT
29. 01. - Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“
(konec vyučování: 1. – 4. roč. v 11.35, 5. – 7. roč. v 12.30, 8. – 9. roč. v 13.25)
OSTATNÍ AKCE
09. 01. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 6. ročníku (od 12.40)
13. 01. - Školní kolo Zeměpisné olympiády pro žáky 7. – 9. ročníku (od 13.30)
30. 01. - Vychází lednové číslo školního časopisu
POLOLETNÍ PRÁZDNINY – PÁTEK 31.01.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 07. 01., 14. 01., 28. 01.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

Základní škola Bratří Čapků vám všem přeje spoustu splněných
přání, ať už hmotných či nehmotných, a krásné prožití Vánočních svátků
s blízkými i kamarády. Dále vám přejeme příjemně stráveného Silvestra
a doufáme, že se v novém roce všichni ve zdraví znovu sejdeme s dobitou
energií a se spoustou elánu do další práce.

