Základní škola Bratří Čapků
je tu pro vás už 129 let!

Chodili do ní vaši prarodiče,
rodiče a možná i vy.

Půjdou ve stopách bratří
Čapků i vaše děti?
Ve vaší

Už od roku 2006/2007 vyučujeme
podle školního vzdělávacího
programu „Blahováček“.

Ve školním roce 2019/2020 jsme
žákům nabídli
21 volitelných předmětů.
Z nich je sedm zaměřených na sport
a tři na náš region.
V průběhu školního roku
uskutečňujeme
dva celoškolní projekty
„Já, ty, my, oni“ a „Voda“.
Každý ročník má pak ještě své další
celodenní projekty.

Žáky připravujeme na různé typy
soutěží a také na přijímací zkoušky.
V rámci reedukace poruch učení
(speciální pedagogická péče a
pedagogická intervence) se dětem
v ranních či odpoledních hodinách
věnuje náš tým vyškolených
asistentek.
Také dětem s poruchami řeči se
v odpoledních hodinách individuálně
věnují vyškolené asistentky.

Pokusy v rámci projektu „Voda“.

Z hodiny speciální pedagogické péče.

Odstranili jsme poznámky, třídní a ředitelské důtky. Důvodem tohoto
rozhodnutí byla nepřehlednost hodnocení chování pro rodiče.
V současnosti hodnotíme chování žáků na základě plusových a přestupkových
bodů. V rámci tohoto systému se rodiče kdykoliv mohou přesvědčit, jak si
jejich potomek v hodnocení chování vede.
Více informací naleznete na zsbcupice.cz.
Nedávno nám skončilo 1. pololetí. Jak na naší škole dopadlo?
Z 308 žáků jich má 143 vyznamenání (to je více než 46 %)
a na vysvědčení žáci celkem napočítali 1 900 jedniček.
Neprospělo 21 žáků. Pozitivní je počet neomluvených hodin, kterých je
v tomto pololetí pouze 15.

Naši žáci mohou pobývat ve škole
i v době po vyučování.
Na 1. stupni ve školní družině.

Ta naše má tři oddělení a pravidelně
ji navštěvuje 90 dětí.
Vychovatelky připravují pro děti
velmi zajímavý program, což velmi
ocenila i Česká školní inspekce.
Z karnevalu školní družiny.

Kromě toho pořádá školní družina
i pravidelné akce, které jsou určeny
pro veřejnost.
Těmi nejznámějšími jsou Drakiáda a
karneval S čerty nejsou žerty.
Ze 14. ročníku
Drakiády.

Školní družina
peče cukroví.

Z karnevalu „S čerty nejsou žerty“.

Školní družina je „podepsána“ i pod letní tábor a relaxační pobyt u moře
(v roce 2019 se uskutečnil v Chorvatsku, v roce 2020 proběhne v Itálii)
Tábor školní družiny – červenec 2019.

Pobyt v Chorvatsku – srpen 2019.

Naši žáci mohou pobývat ve škole
i v době po vyučování.
Na 2. stupni v klubu a knihovně.

Školní klub je alternativou školní
družiny na 2. stupni.
Žáci v něm mohou trávit čas před
odpoledním vyučováním, ale také po
vyučování, a to čtyřikrát týdně.

Školní knihovna je otevřena
třikrát týdně.
Žáci si v ní mohou půjčit knihy,
napsat referát či pracovat
na internetu.

Součástí školního klubu jsou také zájmové kroužky.
V letošním školním roce jich je v nabídce 13.

Kroužek kreativního
tvoření (vlevo) a
kroužek florbalu
(vpravo).

Členky zdravotnického
kroužku nás
reprezentují na
soutěžích (vlevo),
vpravo je fotografie
z výtvarného kroužku.

Jedním z nejnavštěvovanějších
zájmových kroužků
je školní sboreček „Blahováček“.

Jeho členové rozdávají radost našim
starším spoluobčanům.

Vystupují též na mnoha veřejných
akcích, kde reprezentují naši školu.

Pod Vánočním stromem – prosinec 2019.
Z předvánočního vystoupení v DPS.

Z předvánočního vystoupení v Beránku.

Na oslavách MDŽ
v městském sále.

Žáci naší školy mají kromě zájmových kroužků ještě další dvě možnosti.
Starší žáci z 1. stupně mohou navštěvovat klub deskových her,
dívky a chlapci z 2. stupně mohou být členy klubu anglického jazyka.
Klub anglického jazyka.

Deskové hry.

Za významného přispění Města
Úpice se snažíme našim žákům
vytvořit co nejlepší prostředí.

Dvě naše budovy byly již zatepleny
a byla v nich vyměněna okna.

Významnou rekonstrukcí prošla
tělocvična.

Zvenčí se na tělocvičně ještě
stále pracuje.
Budova 1. stupně.

Budova šaten a jídelny.

Také interiér doznal velkých změn.

Stejně pečlivě se věnujeme zlepšování vnitřního vybavení školy.
Jen namátkou - rekonstruujeme třídy, modernizujeme výpočetní techniku a už jsme
jen krůček od toho, aby byla v každé třídě interaktivní tabule s dataprojektorem.

Velkými změnami prošla učebna přírodopisu.

Do učebny ICT byly zakoupeny notebooky.

Snažíme se maximálně
spolupracovat s rodiči a také
s místními školami a školkou.

Při naší škole je zřízena Školská
rada. Kontakty na její členy
naleznete na našich webových
stránkách pod odkazem
„Info rodičům“.
Všichni učitelé mají vypsány
konzultační hodiny, v rámci kterých
se s nimi mohou rodiče po předešlé
domluvě sejít.
Rodiče se nemusí starat ani o jídlo.
Děti se mohou naobědvat ve školní
jídelně; cena oběda se pohybuje dle
věku v rozmezí 24 - 27 Kč.
Sociálně slabší jsou zahrnuti do
programu „Obědy pro děti zdarma“.
Škola je také zapojena do projektů
„Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.

Děti ze školky zveme na ukázkovou
vyučovací hodinu a na Dětský den.
Děti ze školky chodí navštěvovat naše
prvňáčky přímo do vyučovacích hodin.

Dětský den
pro školky.

Přímo pro předškoláky a jejich rodiče pak pořádáme dvě akce:
Sérii přípravných cvičení „Žákem na zkoušku“
a jednorázovou sobotní akci „Školička nanečisto“.

Z kurzu Žákem na zkoušku.

Ze Školičky nanečisto.

Promyšleně přistupujeme k otázce
sportovního vyžití našich žáků.
Zapojit jich co nejvíc je náš cíl.

S ostatními školami soutěžíme
v rámci „Grand Prix“.

Prozatím nejlepší výsledek za 1. stupeň
obstarali chlapci v halové kopané.

Starší dívky zvítězily ve florbalu.

Během roku pravidelně probíhá řada
soutěží.

Již 21. ročníkem pokračuje florbalová liga.

Šipkařská soutěž probíhá již počtrnácté.

Žáci 1. stupně několik měsíců trénují, aby uspěli v Blahoveckých hrách.
Dvakrát do roka jezdíme bruslit na Zimní stadion v Trutnově.
Organizujeme také celoroční soutěž O nejlepšího sportovce/sportovkyni.
Z Blahoveckých her.

Bruslení – listopad 2019.

Během roku pořádáme několik
kurzů. V nabídce nechybějí ani
zahraniční zájezdy.

Plavecký kurz je určen pro 1. – 3.
ročník, ekologický pro osmáky.
v rámci „Grand Prix“.

Plavecký výcvik probíhá v trutnovském
bazénu.

V poslední době se uskutečnil zájezd
do Londýna a Drážďan.

Londýn – květen 2018.
Drážďany - prosinec 2019.

Ekologický kurz se odehrává
v Peci pod Sněžkou.

Samozřejmostí jsou lyžařské kurzy.
Žáci prvního stupně navštěvují lyžařskou akademii v Mladých Bukách.
Starší vyjíždějí na celý týden na hory.

Lyžařská akademie – leden 2020.

Lyžařský kurz na Benecku – leden 2020.

V průběhu školního roku pořádáme
nebo spolupořádáme několik akcí
pro veřejnost.

Pro některé využíváme naše třídy
nebo veřejné prostory.

Jiné, hlavně ty sportovní,
uskutečňujeme v naší tělocvičně.

Na 11. Mistrovství Úpice v SUDOKU
jsme brali dvě ze tří zlatých medailí.

Z 29. ročníku Úpické laťky máme zlato.

Oslavy Svatojakubské noci
dne 30. dubna 2019.

V lednu 2020 začal 2. ročník
ČUM ligy ve florbalu.

A nesmíme zapomenout ani na naše tvořivé dílny. Jsou tři. První se koná v říjnu a
jejím námětem jsou dýňová strašidýlka, další dvě mají vánoční a velikonoční téma.

Strašidláci z dýní – říjen 2019.

Vánoční tvořeníčko – prosinec 2019.

Pro žáky pořádáme také tzv.
víkendovky. Tedy akce, při
kterých spí ve škole.

Víkendovky se pořádají pro děti
už od první třídy.

Na druhém stupni jich za 17 let
proběhlo 72!

Prvňáci měli v květnu 2019 víkendovku
s názvem „Kelímkohraní“.

Z víkendovky „The Voyager“ – leden 2020.

Turistická víkendovka 3.A proběhla
na konci dubna 2019.

Holky ze 6.B měly v říjnu 2018
„Pipi víkendovku“.

Za posledních 20 let jsme vytvořili nebo spoluvytvořili tři české rekordy.
Jeden z nich padnul právě při víkendové akci „Přeskočíme Sněžku“.

Akce proběhla v únoru 2010.

Přeskočili jsme téměř 10 632 m.

Hodně se věnujeme i prevenci.
Chceme, aby naše preventivní
programy byly co nejreálnější.

Na 1. stupni se do prevence zapojují
samotné děti.

Na druhém stupni již řešíme hlubší
problémy.

Některé programy nacvičují děti, aby je
předvedly ostatním.

Z programu prevence kouření.

Velký důraz klademe na dopravní výchovu.

Pořádáme adaptační kurzy pro
jednotlivé třídy.

Nejdůležitější v rámci prevence je dvoudenní preventivní program, který se
uskutečňuje v červnu a jehož autorkou je školní psycholožka.

Rozvíjíme talent našich žáků
a snažíme se, aby byla výuka co
nejzajímavější.

Dobře se zaběhly především
zpěvácké a výtvarné soutěže.

Výtvarná soutěž Rozesmátý svět
láká děti i mimo náš region.

Už podruhé proběhla pěvecká soutěž
Blahovecký zpěváček.

Vyučování se snažíme zpestřit
různými programy.

Z besedy o energii.

Pro žáky jsou připraveny různé
historické programy.

Velmi úspěšné jsou pro nás soutěže s vesmírnou tématikou. Trojnásobná účast
v celostátním kole Astronomické olympiády je toho důkazem.
Z posledního
školního kola
Astronomické
olympiády.

Obesíláme i mezinárodní výtvarné
soutěže s touto tématikou.

Učíme naše děti myslet
ekologicky.
Ve škole také třídíme odpad.

Hodně ekologických aktivit
směřujeme ke Dni Země.

Čistíme Úpici od odpadků.
Z návštěvy záchranné stanice
pro handicapovaná zvířata.

Za školní rok 2018/2019 jsme
sesbírali:
16 083 kg papíru,
21 225 plastových lahví,
31 365 plastových kelímků,
371 512 plastových víček,
551 899 kovových víček
a 39 632 vybitých baterií.
Sbíráme také elektroodpad.
Za nasbírané byliny, citrónovou a
pomerančovou kúru dostávají děti od
odběratele finanční odměnu.
Dvakrát ročně také pořádáme soutěž
ve sběru vymytých tetrapakových
obalů.

Dlouholetou spolupráci máme se ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
Jedna z našich tříd tam vždy jede uklízet v rámci Dne Země.

Snažíme se vést žáky k tomu,
aby pomáhali druhým, a to
spolužákům i neznámým lidem.

Na některých akcích se žáci
významně podílejí i organizačně.

Andělský den.

Diskopárty pro zvané.

Naše žáky zapojujeme také
do dobročinných akcí.

Sbírka v rámci Světového dne boje
proti AIDS.

Pro Tomáška a Hynečka nasbírali naši
žáci statitisíce plastových víček.

S prezentací školy nám pomáhají školní redaktorky. Jejich produktem jsou jednak
naše reportáže a jednak reportáže pro Televizi-JS.

Zprávičky z naší školy
jsme letos opět udělali
nově.

Dvě z našich žákyň se dostali až do
vysílání České televize.

Kde získáte potřebné informace
o naší škole?
Přinášíme vám ucelený přehled.

Za prvé je to v klasických novinách
a časopisech.

Stále významnější úlohu sehrává
v propagaci internet.

Máme svoje webové stránky s adresou:
zsbcupice.cz
Vydáváme svůj vlastní časopis, přečíst
si o nás můžete i v regionálním tisku.

Máme i svou stránku na Facebooku.

Pro potřeby
Základní školy Bratří Čapků Úpice
zpracoval Mgr. Martin Dytrych.

