My, žáci 5.B, jsme
byli na adaptačním
kurzu.
Zvítězil jsem ve sběru
papíru a plastových lahví.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
1. ČÍSLO
19. ROČNÍKU (2020/2021)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Uskutečnil se další ročník
letního tábora školní družiny.

Jsem vzdělávací platforma teď
již pro všechny žáky naší
školy.

A mnoho dalšího ...

V úterý 1. září se
z nás stali opravdoví
prvňáci.

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

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

Základní údaje:
Věk: 28 let
Znamení: beran
Záliby: saxofon, divadlo, hokej,
výlety, horská turistika
Oblíbená barva: žlutá a fialová
Oblíbené jídlo: guláš s cibulí
Oblíbené zvíře: náš pes, krávy,
kozy, sloni, … 
Životní vzor: moje máma a obě
babičky

Co je Vám bližší?
léto nebo zima
moře nebo hory
sukně nebo kalhoty
přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy
komedie nebo akční film

Jak byste se charakterizovala?
Dospělák s duší dítěte. Jsem pro každou srandu. A také jsem flegmatik, nositel klidu 
Jako učitelka začínáte. Jak se těšíte?
Těším se hodně, v podstatě celé prázdniny.
Budete učit především český jazyk. Jaký vztah máte k tomuto předmětu?
Silný. Čeština je pro mě nejkrásnější jazyk. Je v něm hodně záludností, ale to se všechno
naučíme.
Co by pro Vás mělo být při vyučování jasnou prioritou?
Klid a trpělivost. Všechno nejde hned. Učení dělá mistry.
Přeji, ať se Vám v práci daří 
(Martin Dytrych)

Základní údaje:

Věk: 42
Znamení: beran
Záliby:
cestování, sport
Oblíbená barva: modrá
Oblíbené jídlo: bramboráky
Oblíbené zvíře: pes
Životní vzor: obdivuji každého, kdo
se snaží stát na
vlastních nohou, dělá
to, co ho baví a má to
rád

Co je Vám bližší?
léto nebo zima
moře nebo hory
přírodní barva vlasů nebo
obarvené vlasy … ideálně bez
vlasů
komedie nebo akční film

Jak byste se charakterizoval?
Myslím, že jsem vstřícný a přátelský.
Ve školství začínáte. Proč jste se vydal touto cestou?
Rád bych uplatnil své zkušenosti z jiných zaměstnání a pomohl tak dětem v jejich rozhodování a
přípravě na budoucí život.
Učíte především tělesnou výchovu chlapců a člověk a svět práce chlapců. Jak byste chtěl
vyučování pojmout?
Tak, aby bylo pro děti jak zábavné, tak poučné. Abych v nich podpořil lásku ke sportu a touhu
naučit se a mít radost z vlastní práce a ze svých výtvorů.
Co by pro Vás mělo být při vyučování jasnou prioritou?
Vyvolat v žácích pocit a snahu o pochopení.
Přeji, ať se Vám v práci daří 
(Martin Dytrych)

V týdnu od 10.8. do 14.8. se jako každoročně konal tábor školní družiny v Janských Lázních.
Na několik dní se nám stala domovem Hoffmannova bouda, ale vzhledem k velkému množství
turistů jsme letos využili i pohostinství sousední chaty Smrčiny (obědy, venkovní
prostranství). Počasí nám přálo, a tak jsme mohli absolvovat vše, co jsme si naplánovali.
Navštívili jsme Zlatou vyhlídku, Stezku v korunách stromů, vyjeli lanovkou na Černou horu nebo
se vyřádili v lanovém parku. Nechyběly hry a soutěže, nesměli jsme zapomenout ani
na očekávanou stezku odvahy.
Doufáme, že si všechny děti tábor užily a odvezly si z Janských Lázní spoustu zážitků
a vzpomínek.
Děkuji všem, kteří se na organizaci tábora podíleli, a dětem, až na výjimky, za bezproblémové
chování.
(Eva Jansová)

Milí žáci, vážení rodiče,
dalším nepopulárním rozhodnutím tohoto
školního roku je ukončení veškerých
sběrových soutěží (alespoň prozatím).
Vzali jsme v úvahu, stejně jako ZŠ Úpice –
Lány, výzvu našeho zřizovatele, abychom
soutěže pozastavili, neboť jsou v současné
situaci pro Město Úpice vyloženě
prodělečné.
Děkujeme za pochopení.
(Martin Zakouřil)

Výsledky jsou samozřejmě zkresleny téměř
čtyři měsíce trvající distanční výukou. Proto
je
tentokrát
nebudeme
porovnávat
s předešlými školními roky.
Průměr všech žáků školy: 1,60.
Počet vyznamenání: 157.
Celkový počet jedniček na vysvědčení:
2 108.
Velmi dobré chování mělo na vysvědčení
304 žáků.
Průměrný počet omluvených hodin na
jednoho žáka byl 18,76.
Za dobu prezenční výuky (únor, březen)
jsme zaznamenali 9 neomluvených hodin.
(Martin Dytrych)

V úterý 15. 9. 2020 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. Co všechno jsme
viděli a navštívili, ukazují následující fotky. Děti
musím pochválit za skvělé chování.
(Blanka Pavlásková)

Na internetovém fóru: „DOBRÝ DEN VŠEM, JSEM TU NOVÝ A POTŘEBOVAL BYCH
PORADIT.“ Odpověď: „Zmáčkni CapsLock“ „JÉ DĚKUJU, UŽ NEMUSÍM DRŽET SHIFT!“
„Včera večer ve zprávách říkali, že každý, kdo se v tomto počasí chystá na cesty, by s sebou měl
mít sněhové řetězy, tažné lano, baterku, hever, deku, lopatu a náhradní kolo… No, vypadal jsem
ráno v autobuse jako blbec.“
Sedí policajt na lavičce a škrtá sirky. Po chvíli jedna vzplane, tu sfoukne a položí stranou se slovy:
„Ta funguje, tu si nechám.“
Do posluchárny vysoké školy přijde na návštěvu lékař a známý odborník na nemoci spojené s
kouřením, předstoupí před studenty a začne tleskat. „Uvědomte se prosím, že pokaždé, co tlesknu,
zemře na světě jeden člověk na následky kouření.“ Ze zadní lavice vypískne vyděšená blondýnka:
„To je strašné, tak už netleskejte!“
Chuck Norris slyší tikat digitální hodinky.

„Proč jsi celý fialový kolem pusy?“ „Ale napil jsem se inkoustu, a teď nevím, co mám dělat.“ „Já
být tebou, tak sním pro jistotu kousek zmizíku."
Na pláži sedí dvě dívky. Zafouká vítr a černovláska praví: „Mám plnou hlavu písku!“ Druhá s
hřívou na blond říká: „To já ho mám jenom ve vlasech.“
Vizita na psychiatrii: „A víte jistě, že jste Napoleon, vždyť ještě včera jste říkal, že jste Einstein!“
„Víte, já se rozhodl, že už vám nebudu lhát.“
„Jak jsi strávil dovolenou na horách?“ „Částečně na běžkách, částečně na sádrovně."
„Tak jsme si teď probrali všechna domácí zvířata. O kterém z nich si myslíte, že je nejužitečnější?“
„Hovězí dobytek.“ „A proč?“ „Protože se z něho dá zužitkovat mléko, maso, kosti, kůže a jméno.“
Na Silvestra volá host na recepčního: „Haló, šéfe, výtah dneska nejezdí?“ „Jezdí, ale Vy jste v
telefonní kabince!“
Právě skončil velmi temperamentní tanec v baru. Rozohněná dívka děkuje se zářícíma očima
pánovi za tanec. „Za co?“ diví se pán. „Přece za ten tanec!“ „Ale vždyť já jsem netančil, já jsem se
tlačil k baru pro cigarety a snažil jsem se Vás odstrčit!“
(Martin Dytrych)

Druhý zářijový týden se tradičně konal preventivní kurz pro vybraný třídní kolektiv z I. stupně,
tentokrát určený třídě V.B. K jeho uspořádání nám částečně dopomáhají dotace z EU a finanční
pomoc školy.
Celkem 15 žáků strávilo tři dny (od 9. do 11. září) v Březce, v kempu Prachovská osma.
Celý program byl zaměřen na to, aby se vztahy mezi žáky ve třídě zlepšily, děti se učily
vzájemnému respektu a porozumění. Hry s různým zaměřením byly prokládány besedami.
Nechyběly ani vycházky do přírody a poznávání Českého ráje.
Kolektiv dětí byl velmi společenský, kamarádský, vstřícný a veselý. Děti se zájmem plnily zadané
úkoly a přispívaly i svými vlastními nápady. Celé tři dny tak uběhly jako voda a skutečně nikomu
se nechtělo domů. Doufáme, že stejně pohodové budou i další preventivní kurzy, které v dalších
letech taktéž plánujeme.
(Blanka Pavlásková, Věra Nývltová)

Nejlepší hlášky
„Půjdeme po červené nebo po žluté?.“ Odpověď: „Po červené, po žluté, po modré…“
„Vidím Sněžku.“ Ve skutečnosti byl vidět Ještěd.
„To jsem nevěděl, že je Ještěd takto malý.“ (Žák ukázal asi 4 cm.)

Vybrané části z textů páťáků:
Středa 9. 9.
Ráno v 7:50 jsem čekala se spolužáky na autobus. V autobuse jsme si povídali a hráli na tichou
poštu. Když jsme přijeli do kempu, poděkovali jsme panu řidiči a šli se podívat na chatky. Paní
učitelka nám rozdala plyšáky, aby nám večer nebylo smutno. Naše chatka se jmenuje Mravenčí
věž a restaurace Prachovská osma. K obědu jsme měli zeleninovou polévku a jahodové knedlíky.
Odpoledne jsme se vydali na krásnou vycházku na zříceninu Pařez. Cestou zpátky jsme hráli
„šátkovanou“. K večeři bylo pečené kuře s bramborem. Večer jsme hráli hry a šli jsme dlouho
spát. (Markéta Snítilová)
Čtvrtek 10. 9.
Ráno po rozcvičce, jsme si hráli seznamovací hry, paměťové hry a na pískovém hřišti
přehazovanou. K obědu byla bramboračka, bramborová kaše a uzené. Odpoledne nás čekal výlet
do Prachovských skal. Viděl jsem horolezce a krásné skály (Krakonoš, Žustecká věž, Prachovská
jehla, Květová věž, Mravenčí věž) a také Ještěd, Trosky, Pannu a Babu. Šli jsme úzkou dírou
po mnoha schodech. Koupil jsem si pamětní minci. Holky našly velikého hřiba. Jmenoval se Bob
Řízek Veliký I.
Naše chatka měla číslo 11. Nejvíc se mi líbilo hřiště a výborné jídlo. Všichni doslali pamětní medaili. (Martin
Hejcman)

Pátek 11. 9.
Ráno jsme nastoupili do altánku na rozcvičku. K snídani jsme si mohli vybrat: chleba, rohlíky,
vánočku, křupínky, jogurt, džem, šunku, salám, sýr, banán, máslo, okurky a rajčata, k pití čaj,
mléko a vodu. Pak jsme svlékli povlečení a na louce a v altánku jsme hráli hry (klubíčko,
čokoboj, Bogo, bílé kameny, lištičky, Kraken…). K obědu jsme měli párkovou polévku, kuřecí
řízek a brambory. Rozloučili jsme se a jeli domů. (Karolína Roubíková)

Vymydlení, nažehlení, svátečně nastrojení, se zbrusu novými aktovkami na zádech
a s očekáváním v očích dorazili v úterý 1. září do školní jídelny noví prvňáčci. Tam je přivítala
nejen paní učitelka Radka Řeháková, ale také pan ředitel Martin Zakouřil, úpický místostarosta
pan Jiří Adam a ředitelka městské knihovny paní Jana Šimková. Všichni prvňáčkům popřáli,
aby je škola bavila a chodili do ní rádi, aby se brzy kamarádili nejen s písmenky, ale také aby
ve škole našli spoustu nových kamarádů. Děti dostaly pamětní list, sáček se sladkostmi
a na hlavu novinovou večerníčkovskou čepici, protože Večerníček a jeho pohádky je budou
provázet po celou první třídu. Pak už si je paní učitelka odvedla do třídy. Z předškoláčků
se konečně stali opravdoví školáci.
Tak ať se vám, prvňáčci, na naší škole daří!
(Radka Řeháková)

Pomůžeš Hafíkovi najít cestu ke ztracené kosti?

Pospojuj čísla od 1 do 30. Obrázek si vybarvi.

Třídu 1.A navštěvuje
24 žáků.
Z toho je:
13 chlapců a 11 dívek.
Třídní učitelkou je:
Mgr. Radka Řeháková.
Na 10 vyučovacích hodin
týdně je třída dělena na
poloviny.

Na reportážích pro Televizi-JS
budou za naši školu pracovat:
Adriana Davidová (7.B),
Nikola Makulová
Karolína Řeháková, Nela Špringerová,
Veronika Žďárská (všechny 9.A),

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

Dle platných nařízení SZIF, budou pro všechny žáky školy (1. –
9. roč.) poskytnuty zdarma mléčné výrobky.
Naším výdejním dnem na mléko je středa (9.35 – 9.50)
Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít žáci základních škol,
tzn. žáci 1. – 9. tříd, nárok na ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA.
Naším výdejním dnem na ovoce je středa (9.35 – 9.50)
(Martina Šrollová)

Přes prázdniny prošla kompletní rekonstrukcí střecha
na budově 1. stupně. Celou akci financovalo Město
Úpice. Městskou kasu přišla na 1 485 000 Kč bez
DPH. Ještě jednou děkujeme.

Třídy jsme dovybavili tak, aby v každé z nich byl
dataprojektor a k němu tabule.
Navíc je teď v každé třídě funkční počítač, který
je nezbytný pro další novinku – elektronickou
třídní knihu.

PLACES – místa
PUZZLE 1 – vyber ke každému místu jeho popis
(správným pořadím získáš tajenku = název dalšího místa)
1. restaurant
2. movie theatre
3. playground
4. post office
5. gym
6. school
7. bank
8. zoo
9. library
10. bookshop
TAJENKA:__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

VOCABULARY - slovíčka
post office – pošta
gym - tělocvična
library – knihovna
bookshop – knihkupectví
theatre – divadlo
movie – film
park - park
cinema - kino
playground – hřiště
school – škola
bank – banka
restaurant – restaurace
clothes shop – oblečení(obchod)

PUZZLE 2 – tmavá pole představují doplňovací
pole, nejtmavší je potom tajenkou
škola
film
knihkupectví
park
kino
divadlo
banka
oblečení
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __
(název budovy)

Londýn a jeho památky
SOUTĚŽNÍ
LÍSTEK

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

Správná odpověď:

PUZZLE 1: __ __ __ __ __

__ __ __ __

__

PUZZLE 2:__ __ __ __ __ __ __ __
Pravidla soutěže: správně vyplněné odpovědi na
tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do
pá 9.10.
p. uč. Žďárské.Každý může odevzdat pouze jeden
soutěžní lístek.
Good Luck 

1. Buckinghamský palác
- oficiální sídlo královny Alžběty II
- pokud nad palácem vlaje britská vlajka
znamená to, že královna není přítomna
- pokud nad palácem vlaje královská
standarta, je královna doma
stránku připravila Silvie Žďárská

Z důvodu snazšího přechodu na distanční vzdělávání (vzdělávání na dálku), které schválila vláda
ČR, se naše škola rozhodla pro všechny žáky zprovoznit školní vzdělávací platformu Moodle.
Sjednotili jsme tedy veškeré výukové informace do jednoho systému. Pokud tedy zůstane doma
větší počet žáků (např. epidemie chřipky, karanténa…), všechny důležité věci k výuce najdou
zde.

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

sběr papíru
1. Petr Vít (3.A)
1 510 kg
2. Adéla Benková (2.A) 1 150 kg
3. Alfred Pola (3.B)
954 kg
4. Kateřina Šrytrová (6.B) 464 kg
5. Anna Písaříková (7.A) 460 kg
6. Andrea Bártová (4.A) 455 kg
7. Ondřej Kulhavý (5.A) 446 kg
8. Josef Horák (3.A)
270 kg
9. Adriana Davidová (6.B) 250 kg
10. Pavol Kročil (4.B)
220 kg

sběr vybitých baterií
1. Lena Šťovíčková (5.B) 18 830 ks
2. Tereza Přívratská (4.B) 1 850 ks
3. Filip Kuťák (3.B)
1 350 ks
4. Petr Vít (3.A)
779 ks
5. Natálie Hájková (3.B)
623 ks
6. Adriana Součková (4.B) 552 ks
7. Daniela Lelková (4.A)
416 ks
8. Antonín Vik (5.B)
402 ks
9. Václav Peterka (2.A)
387 ks
10. Jan Havrda (2.A)
335 ks

Celkově jsme sesbírali 8 691 kg papíru a 27 445 vybitých baterií.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sběr plastových lahví
Petr Vít (3.A)
2 483 ks
Ondřej Kulhavý (5.A) 2 010 ks
Daniela Lelková (4.A) 1 237 ks
Markéta Feketová (1.B) 340 ks
Tereza Feketová (3.A) 340 ks
Šimon Rykr (2.A)
203 ks

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

sběr plastových kelímků
Šimon Rykr (2.A)
5 500 ks
Diana Kuťáková (6.A) 3 970 ks
Lena Šťovíčková (5.B) 3 090 ks
Markéta Trojanová (4.A) 1 830 ks
Andrea Viková (3.B)
1 625 ks
Petr Vít (3.A)
1 284 ks

Celkově jsme sesbírali 6 978 plastových lahví a 20 315 plastových kelímků.

sběr kovových víček
1. Jakub Janků (6.B)
66 425 ks
2. Markéta Trojanová (4.A) 48 410 ks
3. Lena Šťovíčková (5.B)
47 866 ks
4. Antonín Došek (2.A)
36 700 ks
5. Václav Peterka (2.A)
29 550 ks
6. Daniela Grundová (4.A) 24 000 ks
7. Natálie Frydrychová (7.B) 22 500 ks
8. Andrea Bártová (4.A)
21 650 ks
9. Antonín Vik (5.B)
17 578 ks
10. Jan Benko (6.A)
16 768 ks

sběr plastových víček
1. Markéta Trojanová (4.A) 25 400 ks
2. Petr Vít (3.A)
22 647 ks
3. Jakub Janků (6.B)
20 960 ks
4. Andrea Viková (3.B)
20 135 ks
5. Antonín Vik (5.B)
18 480 ks
6. Daniela Grundová (4.A) 17 600 ks
7. Lena Šťovíčková (5.B) 17 103 ks
8. Kateřina Šrytrová (6.B) 15 750 ks
9. Jiří Bárta (2.A)
10 730 ks
10. Karolína Šitinová (3.A) 9 403 ks

Celkově jsme sesbírali 447 097 kovových víček a 258 789 plastových víček.
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Letošní školní rok, jak se zdá, bude mnohem
„chudší“. Chudší na akce ve škole i ty
mimoškolní. Zcela pozastaveny jsou všechny
sportovní soutěže našeho okrsku (samozřejmě i
okresní a další kola). Počítat nemůžeme
s tradičními akcemi, které se konají ve vnitřních
prostorách školy (například tvořivé dílny) a
s víkendovkami, jak je známe. Zahajovací
termín pro kroužky a florbalovou ligu jsme
zatím o měsíc posunuli, ale popravdě, nevidíme
to dobře… Současná přísná hygienická nařízení
nás, bohužel, velmi omezují.
Ovšem i tak spřádáme plány. Když to bude
možné, určitě bychom rádi uspořádali lyžařskou
akademii, jeli s dětmi bruslit, uspořádali zájezd
do Londýna a v létě pak zájezd k moři a tábor
školní družiny.
(Martin Dytrych)

Když se ve škole musí sedět i v lavicích v rouškách, je potřeba se trochu nadýchnout čerstvého
vzduchu. Třída 3.A vyrazila při tělesné výchově ven, konkrétně na Dlouhé Záhony. Náplní
jejich dvouhodiny byla sebeobrana s důrazem na boxerská cvičení.
(Eva Mertlíková)

Čt

1. Karlovarský guláš, krupicové noky
2. Ovesná kaše s jablky a skořicí
Pá 2.10. 1. Zahradnická sekaná, brambor
2. Zapečené těstoviny s brokolicí, šunkou a žampiony
Po 5.10. 1. Rizoto pražského uzenáře
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Út 6.10. 1. Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
2. Gnocchi s boloňskou směsí
St 7.10. 1. Kuřecí stehna na zelenině, bramborový knedlík
2. Řecké šunkafleky
Čt 8.10. 1. Lahůdková ryba, brambor
2. Krůtí maso na kari s bulgurem
Pá 9.10. 1. Kotlety po italsku, těstoviny
2. Špekové knedlíky, zelí
Po 12.10. 1. Špenátové halušky s pečeným vepřovým masem
2. Těstovinový salát s tuňákem
Út 13.10. 1. Hovězí plátek přírodní, rýže
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
St 14.10. 1. Smažený kuřecí řízek, brambor
2. Plněné tortily
Čt 15.10. 1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Bramborové placky se sýrem, zeleninový salát
Pá 16.10. 1. Karbanátek pečený, brambor
2. Husitská směs, čínské nudle
Po 19.10. 1. Gyros na zeleninovém kuskusu
2. Hovězí maso, okurková omáčka, knedlík
Út 20.10. 1. Rybí čevabčiči, brambor
Dobrou chuť!
2. Bramborové krokety, špenát
St 21.10. 1. Guláš a la španělský ptáček, rýže
2. Litý broskvový koláč
Čt 22.10. 1. Vepřová panenka s jablky a česnekem, chlupatý knedlík
2. Masové kuličky v boloňské omáčce, těstoviny
Pá 23.10. 1. Maminčino kuře s těstovinami
2. Slezská cmunda (bramborák, uzené maso, zelí)
Po 26.10. 1. Hamburská kýta, knedlík
2. Rýžová kaše
Út 27.10. 1. Holandský řízek, bramborovo-luštěninový salát
2. Milánské špagety
St 28.10.
Státní svátek
Čt 29.10.
Prázdniny
Pá 30.10.
Prázdniny
Vybírání stravného na říjen: úterý 29.9. a středa 30.9. (7.30 – 11.30)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 19 obědů x 26 Kč = 494 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 19 obědů x 28 Kč = 532 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 19 obědů x 30 Kč = 570 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)
1.10.

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

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
03. 10. - Třídní schůzky (2.B od 15.00, 1.A, 2.A od 15.15, 5.A od 15.30, 4.A od 15.45)
SEMINÁŘE (více na 2. str.)
01. 10. - Seminář pro rodiče a přátele školy „Jak nastavit hranice při výchově dětí“
(učebna fyziky, 16.30 – 18.30; přednášející: Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.)
08. 10. - Seminář pro rodiče a přátele školy „Základní relaxační techniky“
(učebna fyziky, 16.00 – 18.00; lektorka: Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.)
ADAPTAČNÍ KURZ
05. 10. – 07. 10. - Adaptační kurz 6.A, 6.B (chata Betyna, Pec pod Sněžkou)
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
08. 10. - Druháci budou konečně pasováni na čtenáře
KONKURZ NA REDAKTORKY (více na této straně dole)
08. 10. - Konkurz na redaktorky Blahovka Tv
PRÁZDNINY
29. 10. - 30. 10. - Podzimní prázdniny
Bez termínu: Drakiáda školní družiny

