My, žáci 7. ročníku,
jsme byli na
preventivním kurzu.
Zúčastnili jsme se
charitativního běhu.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
1. ČÍSLO
20. ROČNÍKU (2021/2022)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Uskutečnil se další ročník
letního tábora školní družiny.

Proběhl 15. ročník
Drakiády.

Ve středu 1. září se
z nás stali
opravdoví prvňáci.

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

Ve dnech 8. a 9. října se uskuteční
ADAPTAČNÍ KURZ
žáků 6.B.
Akce se uskuteční v prostředí
Teplických skal.
Žáci budou ubytovaní přímo
na zámečku Bischofstein.

Základní škola Bratří Čapků
připravuje na středu a čtvrtek 26. a 27. října
(27. října jsou Podzimní prázdniny)
FLORBALOVOU VÍKENDOVKU PRO DÍVKY Z 5. – 6. ROČNÍKU.
Na programu nebude jen florbal, ale i všelijaké soutěže.
Program povede Mgr. Martin Dytrych.
Přihlášky budou zájemkyním rozdávány v pondělí 18. října.
Termín pro jejich odevzdání je čtvrtek 21. října do 10.00.

Na reportážích pro Televizi-JS
budou za naši školu pracovat:
Nikola Hájková (6.A,
Adéla Homolová (6.A),
Diana Kuťáková (8.A),
Tereza Přívratská (6.B),
Adriana Součková (6.B),
Lucie Tláskalová (6.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.

Otázka prevence je jednou z priorit nového školního roku
na naší škole. A proto jsme s ní začali hned v prvním
týdnu.
Konkrétně v pátek 3. září k nám dorazil preventista
trutnovské policie, nprap.. Bc Lukáš Vincenc. Pro
čtvrťáky měl připravený program o šikaně, s třeťáky si
povídal o nebezpečích, která na ně číhají na sociálních
sítích. Doufejme, že žáci pozorně poslouchali a budou se
jeho radami řídit.
(Martin Dytrych)

Již třetím rokem je „v provozu“ na FB
profil školy.
Dozvíte se na něm o všech akcích,
prohlédnete si fotky, případně videa. A
hlavně tu najdete i organizační
opatření, jako jsou třeba suplování.

Ještě mnohem déle fungují webové
stránky školy. Najdete je na adrese
zsbcupice.cz
Tam se dozvíte ještě mnohem víc
informací. Počínaje těmi základními o
škole a konče třeba jídelníčkem.
Vše je tam přehledně řazeno.

V týdnu od 9. do 13. srpna se jako každoročně konal tábor školní družiny v Janských Lázních.
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli absolvovat vše, co jsme si naplánovali.
A co děti zažily? Hned v pondělí po obědě jsme se vydali lanovkou na Černou horu a v tichosti,
jelikož se plnila tlapka mlčení, jsme se pěšky vrátili zpět. V úterý jsme navštívili Stezku
v korunách stromů. Ti odvážnější sjeli dokonce dolů tobogánem. Středeční dopoledne jsme
vyplnili oblíbeným karnevalem za chatou Smrčina. Odpoledne následovala procházka k Pramínku
lásky, na lázeňskou kolonádu (nechyběla zmrzlina) a zpět na „Hoffmannky“. Čtvrtek byl ve
znamení sportu – lanové centrum. Cestu zpět zpestřila šipkovaná a závěrečné hledání pokladu.
V pátek jsme už jen všechno vyhodnotili a zhodnotili 
A že vám něco chybí? Ne, nebojte. V průběhu celého tábora děti také soutěžily (překážková,
lístečkovaná, číselná…) a plnily tlapičky – mlčení, zručnosti, odvahy a dobrého skutku.
Nechyběla ani stezka odvahy. Zkrátka, pořád bylo, co dělat.
Doufám, že se všichni táborníci vraceli spokojení a na táboře se jim líbilo. Velké poděkování
samozřejmě patří nejen paní Šrollové a Štěpánské, ale především provozovatelům Hoffmannovy
boudy. Děkujeme!
(Eva Jansová)

Přes prázdniny došlo k výměně oken na části budovy 2.
stupně. Akci financovalo Město Úpice. Městskou kasu
přišla na 1 054 453 Kč včetně DPH. Ještě jednou děkujeme.
Necelých 100 000 Kč k tomuto balíčku peněz přidala ze
svého rozpočtu škola.

V prvním patře budovy 2. stupně byla předána k užívání zbrusu nová učebna jazyků s moderním
vybavením. Součástí celého projektu bylo též vybudování bezbariérového WC. Celkové cena
823 779 Kč byla z velké části pokryta dotací, kterou jsme získali díly MAS Království – Jestřebí
hory (782 590,05 Kč), zbytek (41 188,95 Kč) zaplatila škola ze svého rozpočtu.

V několika třídách došlo rovněž k instalaci nových dvoudřezů, včetně nových obkladů, a
k nákupu nového nábytku.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

„Mami, upadl nám žebřík,“ říká Pepíček. „Tak to řekni tátovi!“ „On už to ví, visí na okapu a něco
řve.“
Chuck Norris rychleji sedí, než ty běžíš.
Pán se léčí v psychiatrické léčebně, protože měl utkvělou představu, že je žížala. A vždycky, když
uviděl kosa, začal se vyděšeně zavrtávat do země. Po dlouhém léčení už konečně ví, že není žížala,
a psychiatr ho pouští ze dveří se slovy: „Blahopřeji Vám k tomu, že už jste zdráv a že už víte, že
nejste žížala.“ Jenže venku na střeše sedí kos, a pán se okamžitě začne zavrtávat do země. Psychiatr
se vyděšeně ptá: „Ale prosím Vás, co to děláte? Vždyť už přece víte, že nejste žížala!“ A pán
odpoví: „Ano, vím. Ale co když to neví ten kos?“
Učitelka volá jednomu z rodičů. „Dobrý den, Váš syn neustále lže.“ Otec na to: „No, tak to je v tom
fakt dobrej, protože já žádného syna nemám.“
Když bylo naší babičce 67 let, tak se rozhodla, že každý den ujde 5 kilometrů. Dneska jí je 75 a
vůbec netušíme, kde je.

„Žena zastřelila svého manžela, protože prošel po čerstvě vytřené podlaze.“ „Tak, proč jste ji ještě
nezatkli!?“ „Čekáme, až uschne podlaha.“
Víte, že online hodiny jsou jako vyvolávání duchů? Učitelka: „Honzo, Honzo, jsi mezi námi? Jestli
ano, ozvi se!“
Jaký je typický obsah ženského časopisu? Prvních 50 stran kuchařské recepty, posledních 50 stran
rady, jak zhubnout.
Strýc říká dětem: „Děti, kdo chce jet na pole okopávat květáky?“ Zvednou se jen dvě ruce. „Jen
dva? Takže ostatní jdou pěšky!“
„Dobrý den, nezlobte se, hledám tady vlakové nádraží.“ „Dobrý den, nezlobím se, hledejte.“
Telefonát dcery s matkou: „Mami, manžel mi nechce jíst rejži.“ „Tak mu řekni, že jsi ji vařila s
láskou.“ „Cože? Ona se musí vařit?“
„Dobrý den, vítám vás na přednášce Jak vydělat sto tisíc za jednu minutu. Kolik vás přišlo? Sto!
Kolik jste za to zaplatili? Tisíc! To je vše. Děkuji za pozornost.“
(Martin Dytrych)

Adaptační kurz žáků šestých tříd se minulý rok nemohl uskutečnit kvůli nepříznivé
epidemiologické situaci, ale děti o nic nepřišly a letos se konečně dočkaly. Jelikož se ze šesťáků za
uplynulý rok stali sedmáci a na druhém stupni i ve svých třídách se už částečně rozkoukali,
zaměřili jsme kurz především na vztahy v kolektivu a prevenci šikany. Kurzem děti provázely paní
učitelky Věra Nývltová, Jitka Pulkrábková a Renata Kafková a paní asistentka Šárka Semeráková.
Akci finančně podpořil Královéhradecký kraj.
V pondělí ráno se sedmáci ve škole otestovali a pak se hned se všemi zavazadly přesunuli na
úpické náměstí, kde se nalodili do autobusu, a vyrazili do Českého ráje. Pan řidič byl naladěný
stejně dobře jako počasí, cesta proběhla hladce a poslední úsek zpříjemnily krásné výhledy na
Trosky, Zebín a Kozákov.
V kempu Prachovská osma nás přivítala usměvavá paní majitelka, předala nám klíče od chatek a
my jsme se rychle ubytovali. První zatěžkávací zkouškou – povlékáním postelí – většina dětí a
všechny paní učitelky prošly úspěšně a po svačině jsme se věnovali prvním „oťukávacím“ hrám.

Po výborném obědě někteří ladili zabydlování v chatkách, někteří odpočívali. Pak jsme vyrazili
ke zřícenině hradu Pařez, kterou jsme všichni důkladně „prošmejdili“ a pokochali se
romantickým výhledem na rybníček i okolní lesy. Cestou tam jsme hráli další hry a dobrovolníci
plnili kuriózní úkoly, cestou zpět jsme se procvičili v orientaci v přírodě. Také jsme se prošli
trním a vysokou trávou, ale neztratili jsme se, jen jsme zvolili málo používanou cestu. Kudy to
jdeme, se asi divil i koníček pohoršeně frkající v ohradě 😊 Osobně jsme se seznámili se
štípajícím hmyzem, který bohužel neocenil naše hry na pasece, jiné karamboly nás už ani
v dalších dnech naštěstí nepotkaly. Vynikající večeře dala rychle zapomenout na drobné šrámy od
trnů a příjemně nás naladila na večerní program.
V úterý ráno jsme se v kempu věnovali především stmelovacím aktivitám a po obědě vyrazili do
Prachovských skal. Tam nás hned na úvod čekal strastiplný výstup po mnoha kamenných
schodech. Všichni jsme je úspěšně „vyfuněli“ a na krásné Pechově vyhlídce nám pot na čelech
rychle oschl. Vyhlídek jsme prošli hned několik, všude jsme se snažili poznávat tvary, které
skalám přinesly jména, některým skalním útvarům jsme dokonce vymysleli – dle našeho mínění –
trefnější pojmenování. Cestou zpět jsme se pokochali krásnými jinolickými rybníky a už se těšili
na večeři. Většina z nás byla příjemně uchozená a unavená z teplého dne, večerní program byl
proto klidný.
Ve středu dopoledne jsme si zahráli několik posledních her a celý kurz uzavřeli a vyhodnotili.
Pak už jsme si sbalili věci, uklidili chatičky, naposledy si užili výborné kuchyně restaurace
Prachovská osma a vyrazili zpět do Úpice.
Letošní kurz se vydařil a my doufáme, že po dlouhodobé distanční výuce pomohl k úspěšnému
startu do nového, snad už „normálnějšího“ školního roku a obnově dobrých vztahů mezi dětmi.
Velké poděkování patří především paní učitelce Nývltové, která nás celým kurzem provázela a
připravila program i hry.
Sedmáky chválíme za pěkné chování, občas nás pozlobil jen tříhlavý Kraken z chatky č. 2.
Mimořádnou pochvalu za vzornost naprosto ve všem udělujeme dívčí čtyřce z chatky č. 10.
Potěšilo nás, že všichni byli dochvilní a nikdo nereptal u jídla.
(Renata Kafková)

Konečně nastal ten dlouho očekávaný den. Letošní vítání nových prvňáčků se neslo ve svátečním
duchu a proběhlo na městském úřadě v Úpici, kde je přivítaly třídní učitelky Hana Machačová a
Romana Jirková. Popřát hodně štěstí a úspěchů přišel dětem také pan ředitel Martin Zakouřil,
starosta našeho města pan Petr Hron a také ředitelka městské knihovny paní Jana Šimková. Děti
obdržely pamětní list, veliký kornout se sladkostmi a balónek, který jim ukázal cestu do jejich
nové třídy. Parník patřil dětem z 1. A – Námořníkům a balónek ve tvaru rybičky děti zavedl do
1.B do třídy U rybiček.
Tak ať se Vám, milí prvňáčci, na naší škole daří!

Dokážete projít skrz rybičku?

Pospojuj čísla od 1 do 12. Obrázek si vybarvi.

Podzim je tady a jedna z typických podzimních radovánek je pouštění draků. Podzimní drakiády,
která se konala 24. září, se zúčastnilo přes 60 dětí v doprovodu rodičů, babiček a dalších
příbuzných či kamarádů.
Děti si přinesly dráčky nejrůznějších barev, velikostí a tvarů. Radostně pobíhaly po louce za
hvězdárnou a snažily se dostat své dráčky vysoko do oblak. Některým dráčkům se zpočátku do
vzduchu moc nechtělo, někteří vzlétli ihned a někteří se nám i trochu zamotali, ale naštěstí nám
žádný z dráčků neuletěl.
Všechny děti byly na závěr akce odměněny za své snažení sladkou odměnou.
Děkujeme panu Kuťákovi za propůjčení louky a panu Jörkovi /STCJH/ za odvoz a dovoz
materiálního vybavení.
(Eva Jansová)

V sobotu 18. 9. se několik žáků a žákyň spolu s učiteli vydalo do Červeného Kostelce na Běh
pro Hospic. Tento běžecký závod se koná každý rok a výtěžek jde na podporu Hospice Anežky
České v Červeném Kostelci, který pečuje o nevyléčitelně nemocné s onkologickým
onemocněním. Součástí tohoto běhu je i speciální host. Letos to byl Aleš Valenta, který v roce
2002 získal zlato v akrobatickém lyžování na Olympijských hrách v Salt Lake City.
Naši žáci se zúčastnili závodu na 2 km, učitelé běželi trať 5 km. Všichni jsme přijeli natěšení a
s dobrou náladou. Po počátečním rozkoukání jsme si vyzvedli startovní čísla a připnuli jsme si
je na dresy. Potom už následovalo rozcvičení a samotný start závodu. I přes některé obavy, že
to někdo neuběhne, se s tím všichni statečně poprali a doběhli do cíle. Nerozhodoval čas, ale
pocit, že běžíme pro dobrou věc. 
Myslím, že jsme si to všichni pěkně užili. Udělali jsme něco pro své tělo a pomohli. A jako
památku máme fotky s olympijským vítězem. Děkuji všem zúčastněným a doufám, že tuhle
sportovní akci zase zopakujeme. 
(Eva Mertlíková)

"M" words – slovíčka začínající "M"
VOCABULARY – „M“
MOTHER – matka
MOUSE – myš
MELT – roztát
MONEY – peníze
MONSTER – příšera
MOLE – krtek
MONTH-měsíc (kalendářní)
MATHS – matematika
MACHINE – stroj
MAGAZINE-časopis
MOON – měsíc (na obloze)
MOTORBIKE-motorka
MEADOW – louka
MONKEY- opice
MEET – potkat
MALE - sameček

PUZZLE 1 – something to eat (něco k jídlu)

POZOR!!! MOUSE = jednotné číslo
MICE = množné číslo
PUZZLE 2 – Where we travel?
(kam můžeme cestovat)
sameček, měsíc (na obloze),
roztát, opice, myš, krtek
E S U O M M
L N O E T U
A O L N L T
M O N K E Y
M M A I M N
(vyhledej v osmisměrce anglická
slova k těmto českým a zbytek
písmen tvoří tajenku)
__ __ __ __ __ __ __ __

vodorovně
1. peníze
2. měsíc (kalendářní)
4. příšera
5. louka
6. stroj
7. matka
svisle
1. matematika
3. potkat
4. časopis

PUZZLE 3
-písmenka v šedých polích
tvoří tajenku, správně je
poskládej a vyjde ti slovíčko
"dálnice".
SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

Správná odpověď:

PUZZLE 1: __ __ __ __ __ __ __ __
PUZZLE 2: __ __ __ __ __ __ __ __
Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 8.10.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu. Každý
může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.

MONKEY

Good Luck 
stránku připravila Silvie Žďárská

Do městské knihovny po dlouhé době zavítaly třídy 5. A a 5. B. Čekala je přednáška na téma
Pohádka.
Paní knihovnice připravila pro děti úkoly, při kterých se ukázalo, že klasické pohádky opravdu
znají. Není však pohádka jako pohádka. Kromě lidových pohádek byla řeč i o pohádkách
moderních, i o takových, které ne vždy končí šťastně.
Poté měly děti možnost si podle své libosti vypůjčit knížky domů. Paní učitelky neváhaly a hned
objednaly příští návštěvu knihovny, při které budou děti seznámené s dalším literárním žánrem,
a to pověstmi.
(Šárka Jánošíková)

PODZIMNÍ

….. 27. a 29. října

VÁNOČNÍ

….. 23. prosince – 2. ledna

POLOLETNÍ

….. 4. února

JARNÍ

….. 28. února – 4. března

VELIKONOČNÍ ….. 14. dubna
HLAVNÍ

….. 1. července – 31. srpna

Prostot pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

V průběhu minulého školního roku jsme vás informovali o
pozastavení sběrových soutěží. Vyhověli jsme tak požadavku našeho
zřizovatele, Města Úpice, neboť tato činnost se stala vyloženě
prodělečnou.
Nyní jsme však našli jiného „odběratele“, a tak hlásíme připravenost,
ve sběru pokračovat. Sbírat budeme prakticky vše jako v minulých
letech.
Sběr bude vybírán:
ve středu od 7.30 do 7.50 v kabinetu přírodopisu (přízemí budovy 2. stupně) nebo v kolárně,
(větší množství noste a vozte po předešlé domluvě přímo ke kolárně – vstup z ulice Komenského)
a v pátek od 7.30 do 7.50 v kabinetu přírodopisu (přízemí budovy 2. stupně).
S výběrem jsme začali ve středu 15. září, organizovat jej bude Ing. Jaromír Beránek.
(Martin Dytrych)

V pátek 13. září proběhl v Havlovicích Žákovský turnaj 8. a 9. tříd, kterého se zúčastnila také
naše škola. Soutěžilo se v malé kopané, streetballu, minigolfu a přehazované. Naším největším
úspěchem bylo vítězství ve streetballu, ve kterém naše škola neměla konkurenci. Rád bych, ale
poděkoval všem žákům, kteří se pro naší školu snažili vybojovat vítězství i v ostatních soutěžích.
(Milan Matoušek)

Ve čtvrtek 16. září se vydali žáci 3. A a 3. B do městské knihovny. Čekala je beseda na téma
„Knížky s dětským hrdinou“.
Paní knihovnice připravila různé ukázky knih a z některých nám přečetla krátký úryvek. Poté
měli žáci možnost si knížku s dětským hrdinou vypůjčit domů. Paní učitelky se už těší
na krásné zápisy ve čtenářských denících. Knížka s dětským hrdinou je totiž první povinnou
četbou.
Paní knihovnici moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu v listopadu na téma „Knihy
básní“.
(Jana Hájková)

Pá

1.10

Po 4.10.
Út

5.10.

St

6.10.

Čt

7.10.

Pá

8.10.

1. Minutkový kuřecí guláš, těstoviny
2. Litý koláč s broskvemi
1. Rizoto pražského uzenáře
2. Vanilkové knedlíky s omáčkou ze zakysané smetany a jahod
1. Hamburská kýta, knedlík
2. Sicilské špagety (kuře, kečup, mrkev, slanina...)
1. Smažená ryba, brambor
2. Chilli con carne (hovězí, vepřové, uzené maso, fazole, rajčata, paprika), chléb
1. Zapékané těstoviny s mletým masem a sýrem
2. Masovo-zeleninový karbanátek, brambor
1. Krůtí rolka s jablky a červeným zelím, bramborový knedlík s cibulkou
2. Rýžová kaše

1. Karlovarský guláš, noky
2. Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
12.10. 1. Čočka s párkem
2. Vařené vejce, okurková omáčka, knedlík
13.10. 1. Kuře po slovácku, vitamínová rýže
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
14.10. 1. Gyros na zeleninovém kuskusu
2. Rybí špíz, brambor
15.10. 1. Holandský řízek, šťouchané brambory
2. Ovocné kynuté knedlíky

Po 11.10.
Út
St
Čt
Pá

1. Kotlety po italsku, těstoviny
2. Langoše
19.10. 1. Lahůdková ryba, brambor
2. Špekové knedlíky, zelí
20.10. 1. Plněná mletá roláda, chlupatý knedlík, špenát
2. Boloňská směs s rýží
21.10. 1. Ražniči na plechu, brambor
2. Povidlové taštičky s posypkou
22.10. 1. Drůbeží prsa dušená s paprikami a jablky, rýže
2. Bramborový guláš, chléb

Po 18.10.
Út
St
Čt
Pá

1. Guláš a la španělský ptáček, knedlík
2. Palačinky
Út 26.10. 1. Císařský řízek, brambor
2. Tortily
St 27.10. Podzimní prázdniny
Čt 28.10. Státní svátek
Pá 29.10. Podzimní prázdniny
Vybírání stravného na říjen: středa 29.9. a čtvrtek 30.9. (7.30 – 11.00)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 18 obědů x 26 Kč = 468 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 18 obědů x 28 Kč = 504 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 18 obědů x 30 Kč = 540 Kč
pro veřejnost …………………….......... 18 obědů x 72 Kč = 1296 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.45 – 11.15)
(Veronika Prouzová ve spolupráci s Pavlínou Blehovou)
Po 25.10.

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do říjnového čísla předávejte do 20.10. 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.

ADAPTAČNÍ KURZ
08. 10. - 09. 10. - Adaptační kurz 6.B (Bischofstein) … více na 2. str.
PRVNÍ VÍKENDOVKY JSOU TU
15. 10. - 16. 10. - O poklad skřítka Bramboráčka pro žáky 3. ročníku
26. 10. - 27. 10. - Florbalová víkendovka pro dívky z 5. – 6. ročníku … více na 2. str.
OSTATNÍ AKCE
01. 10. - Zahájení činnosti zájmových kroužků při ZŠ Bratří Čapků
07. 10. - Návštěva městské knihovny (žáci 1. ročníku)
07. 10. - Exkurze do Prahy (žáci 5. ročníku)
12. 10. - Program „Pověsti“ v městské knihovně (žáci 5. ročníku)
19. 10. - Program „Pohádky“ v městské knihovně (žáci 4.A)
26. 10. - Vychází říjnové číslo školního časopisu
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 27. 10. a 29. 10.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga: 07. 10., 21. 10.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

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)

