V pondělí 25. října
proběhlo v prvních třídách
halloweenské vyučování.
My, páťáci, jsme byli
na exkurzi v Praze.
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Adaptační kurz jsme strávili
na Bischofsteinu.

Měli jsme Bramborovou
víkendovku.

Před Podzimními
prázdninami jsme měli
Florbalovou víkendovku.

A mnoho dalšího ...
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ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 4. ročníku ve středu 10. listopadu.
Odjezd: v 12.10 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.00 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 5. – 9. ročníku ve čtvrtek 11. listopadu.
Odjezd: v 12.20 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.00 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Bruslit a soutěžit budeme cca 90 minut.
Škola hradí pronájem stadionu, žáci přispívají 40 Kč.
Pití a svačinu si vezměte s sebou!

Se začátkem školního roku jsme ještě
zintenzivnili pomoc některý našim žákům.
Jedná se především o žáky s výraznějšími
poruchami učení a také o ty, kteří dohánějí
učivo po „koronavirové pauze“, tedy po
distanční výuce. Dohromady jde o 42
hodin týdně!
Přesně se jedná o:
- 6 hodin pedagogické intervence
- 4 hodiny speciální pedagogické péče
- 24 hodin doučování financovaných
MŠMT
- 8 hodin financovaných přes šablony III
Doufejme, že to vše povede ke zmírnění
rozdílů mezi žáky.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Stejně jako v předešlých školních letech se
snažíme zájemcům vyplnit i volný čas. Mimo jiné
k tomu slouží zájmové kroužky, vedené jako
součást školního klubu. Žákům jich bylo
nabídnuto 14. Akceptovatelný zájem byl u deseti
z nich.
Jedná se o kroužky sportovní (florbalové, cvičení
všestrannosti, pohybové aktivity), jazykové
(kroužky angličtiny pro menší děti) a řekněme
umělecké (výtvarný, keramický, sboreček).
Děkujeme tímto všem vedoucím (ať už jsou
z naší školy, či mimo ní) za čas, který dětem
věnují.
(Martin Dytrych, Martina Šrollová)

Ve čtvrtek 7. října jsme se vydali s pátými třídami na exkurzi do Prahy. Vlakem jsme vyrazili
z Malých Svatoňovic. V Praze jsme vystoupili na hlavním nádraží a pěšky jsme došli přes
Václavské náměstí do stanice metra Můstek. Odtud jsme se přepravili do stanice Malostranská
a naše kroky dále směřovaly k Pražskému hradu.
Zde jsme se prošli po nádvoří a těšili jsme se, až uvidíme střídání hradní stráže. Schylovalo
se k polednímu a my jsme zhlédli velké střídání stráže, které je vždy v 12:00 hodin doprovázeno
slavnostním ceremoniálem. Od hradu jsme se prošli k pražské Loretě.

Dalším bodem programu byla procházka po Karlově mostě. Minuli jsme Čertovku, sochu
Bruncvíka a naše pohledy zamířily také na Národní divadlo, Pražský hrad, Petřínskou rozhlednu,
sochu Karla IV. a Karlovu univerzitu. Ručičky hodin se blížily k další celé, když naše početná
skupina přicházela ke Staroměstskému náměstí. Počkali jsme si tedy na přehlídku sošek 12
apoštolů na Staroměstském orloji.
Cestou odtud jsme se zastavili v největším hračkářství Hamleys, kde většinu dětí nadchl tobogán.
Po všech těchto zážitcích a zpáteční cestě do centra města jsme si dopřáli své oblíbené pochoutky
v McDonaldu a KFC. Zbývalo dojít na nádraží a vydat se na cestu domů. Ve vlaku jsme si užili
kupé.
V cíli na nás čekali rodiče, kterým jsme mohli vyprávět spoustu pěkných zážitků.
(Šárka Jánošíková)

V pátek 8. října jsme se vydali se žáky 6.B na dvoudenní adaptační
kurz. Místem našeho pobytu byl Bischofstein. Cestu tam jsme
absolvovali vlakem a zbytek došli pěšky. Hned po příchodu byl
připraven oběd a pak už následovalo rozdělení do pokojů. Po
chvilce, určené na vybalení a „sžití“ se s pokojem, následoval další
bod programu, a to dobytí zříceniny hradu Skály. Výprava to byla
dost dobrodružná, navíc doplněná hrou. Na zpáteční cestě jsme
navštívili ještě Černé jezírko. Zbytek času do večeře jsme strávili na
dětském hřišti v areálu. No, a co by to byl za pobyt, kdyby
neproběhla noční stezka odvahy…
V sobotu jsme se vydali na cestu zpět. Nejdřív opět pěšky
s výstupem na rozhlednu, poté vlakem.
Věřím, že jsme si náš první společný výlet všichni užili.
(Milan Matoušek)

Angličan se ptá Čecha: „Po které straně tu jezdíte? Po levé, nebo po pravé straně?“ Čech mu
odpoví: „Mezi dírami, kamaráde…“
Blondýnka hraje „Chcete být milionářem“ a na poslední otázku si vybere posledního žolíka a volá
přítelkyni, též blondýnce: „Ahoj Marto, tady Katka, hraju Milionáře a poslední – milionová –
otázka je: Který z těchto ptáků si nestaví hnízdo? Orel, vlaštovka, kukačka nebo bažant?“ Marta na
beton tvrdí, že kukačka, a Katka vyhraje milión. Když to večer zapíjejí, ptá se Katka: „Marto, jak
sis mohla být tak jistá?“ A ta ji poučí: „Přece každý ví, že kukačky bydlí v hodinách…“
Chuck Norris si umí vyndat čočky i se zavřenýma očima.
Velitel učí nováčky matematiku a povídá: „Dám vám příklad 5-7+2=0 rozumíte tomu?“ Všichni
nováčci vrtí hlavou, že nerozumí. Tak velitel praví: „Tak jinak, dám vám příklad. V autobuse jede 5
policajtů, 7 jich vystoupí. A kolik jich musí do autobusu nastoupit, aby tam nikdo nebyl?“
Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi buben.“ „Nekoupím, budeš mě rušit při práci.“ Pepíček: „Neboj,
budu bubnovat jenom, když budeš spát.“

„Tak co, poslechl jste mne a spal jste o dovolené při otevřeném okně, pane Breburdo?“ „Ano, pane
doktore.“ „A obtíže zmizely?“ „Ne, jen hodinky, peněženka a mobil.“
Víte, co dělá Windows na Měsíci? Padá 6x pomaleji.
Maminka se ptá staršího syna: „Proč nechceš bráškovi půjčit sáňky?“ Syn odpoví: „Já mu je
půjčuju. On je má do kopce a já z kopce.“
Přijde šedesátiletý pán k psychiatrovi a říká: „Pane doktore, můj o dva roky mladší bratr si ve vaně
hraje s takovou žlutou kachničkou.“ Doktor na to: „No, to není moc normální v jeho věku, ale
nakonec tím nikomu neubližuje, tak mu tu radost klidně dopřejte.“ Děda: „Ale, pane doktore, ta
kachnička je moje!“
Přijde frajer poprvé do posilovny a hned se ptá trenéra: „Za tři dny mám rande a chtěl bych na ni
fakt zapůsobit, který přístroj mám použít?“ Trenér se na něj podívá, zamyslí se a říká: „Nejlepší
bude bankomat vedle východu.“
Na trhu: „Prosím Vás, je ta mrkev geneticky upravovaná?“ Mrkev: „Proč se ptáte?“
Fotograf: „A ty fotečky budete chtít černobílé nebo barevné?“ Zebra: „Blbe!“
(Martin Dytrych)

V pondělí 25. října proběhl v prvních třídách strašidelný Halloween. Pro děti byl připravený
zajímavý program: strašidelné čtení a psaní, soutěže a pokusy. Všechny děti měly krásné masky,
ve kterých vydržely celý den.
Na úvod celého dne byl uvítací rituál odvahy, kdy každý musel sníst žížalu a vypít kouzelný
lektvar. Děti si vyrobily krásný pavoučí klobouk a vyzkoušely si hod dýní do košíku. Celý den
jsme zakončili strašidelnou diskotékou.
(Romana Jirková, Hana Machačová)

Mít opravdového a spolehlivého kamaráda by si
přál každý z nás. I my bychom určitě chtěli být
pro spolužáky dobrými kamarády. Ale co pro to
musíme udělat? Jak se chovat, jaké mít vlastnosti,
jakými pravidly se řídit? Jak si mohou kamarádi
navzájem pomáhat a mohou vůbec dělat chyby?
Pod citlivým vedením lektorky Ing. Bc. Karly
Mihatschové si naši třeťáci ve dvou hodinách
prošli aktivitami, které by jim měly pomoci na
tyto otázky odpovědět. Vyzkoušeli si některé
reálné situace, se kterými se mohou ve třídě
setkat, a povídali si o tom, jak si představují
dobrého kamaráda.
Nenásilnou formou se tak učili komunikovat o
svých emocích a potřebách a pochopit a
respektovat, že každý z nás je jedinečný a že to
není na závadu.
(Veronika Prouzová a Jana Hájková)

Ve dnech 15. a 16. října čekalo na třeťáky dobrodružství v podobě víkendovky. Tentokrát
byla bramborová – putovalo se za pokladem skřítka Bramboráčka.
Paní učitelky pro děti připravily spoustu aktivit. Na interaktivní tabuli děti sledovaly video, jak
se brambory pěstují a zhlédly prezentaci na téma brambory. V parku u školy si pak hrály
na farmáře a jezdily s kolečkem plným brambor, házely bramborou na cíl, skákaly v pytlích,
sázely brambory – k metám skládaly a nazpět zase sbíraly brambory.
A protože k večeři byly plánované brambory na loupačku, tak se soutěžilo o co nejrychleji
oloupanou uvařenou bramboru. Také se soutěžilo o nejrychleji a nejlépe oškrábanou syrovou
bramboru. Děti se naučily anglickou písničku „One potato, two potatoes…“ a vybarvovaly
bramborové mandaly.

Na dobrou noc děti viděly večerníček „Jak jela mašinka pro brambory“. A bez stezky odvahy
na závěr pátečního dne by to nebylo to správné spaní ve škole. V sobotu třeťáky po výborné
sladké snídani od maminek čekala poslední soutěž, a to o nejrychleji nastrouhanou bramboru.
Jako svačinka byla ochutnávka jednohubek s bramborovou pomazánkou a bramborové plátky
pečené se solí a kmínem. Po obojím se slehla zem.
Za splněné úkoly a disciplíny získávaly děti kromě diplomů i indicie, které si zapisovaly
do pamětní kartičky. Ty je nakonec dovedly na místo, kde byl skřítkův poklad schovaný.
Brambor si třeťáci užili do sytosti všemi způsoby. Víkendovka se opravdu podařila!
(Veronika Prouzová)

košem?
míčrybičku?
Projdeskrz
Dokážete projít

Pospojuj čísla od 1 do 12. Obrázek si vybarvi.

Ve čtvrtek 7. října jsme se s prvňáčky poprvé vydali do Městské knihovny v Úpici, kam nás
pozvali na akci Malujeme pohádku. Paní knihovnice Jana Šimková nám ukázala dětské
oddělení a seznámili jsme se s množstvím knih, které se zde nachází. Povídali jsme si o tom, jak
se o knížky dobře starat, a co naopak knížky nemají rády.
Pak nám paní knihovnice přečetla pohádku „Mašinka a Sněhožrout“ z knížky Nové pohádky
o nezbedných mašinkách od Radka Adamce. Příběh byl o mašince Matyldě a Sněhožroutovi.
My jsme pozorně poslouchali, a potom si zahráli na ilustrátory a nakreslili k příběhu obrázek.
Naše obrázky budou v knihovně viset celý rok.
Za krásné obrázky jsme si z knihovny odnesli krásný velký dort a druhý den jsme si na něm
ve škole pochutnali místo svačinky. (Hana Machačová)

V úterý a ve středu 26. a 27. října proběhla po dvou letech
Florbalová víkendovka. Tentokrát jsem to pojal spíš jako
přípravný kemp mladších dívek, které by měly v budoucnu
reprezentovat naši školu. Že se jich sešlo 11, to považuji za
skvělé. A když k tomu připočtu snahu se neustále zlepšovat, vidím
ty příští roky hned trochu růžověji.
Ale zpět k víkendovce. Trénovali jsme především pohyb
s míčkem, přihrávky, souboje jedna na jednu a střelbu. Součástí
programu byly i soutěže, tentokrát ve slalomu a přesnosti střelby.
Nejlepší dívky byly po zásluze odměněny. Mezi mladšími
dívkami zvítězila Adriana Součková, z deváťaček byla nejlepší
Veronika Ságlová.
A samozřejmě nesměl chybět vlastní florbal. Toho jsme si užili
opravdu dost.
Celou víkendovku panovala pohoda a dobrá nálada, za což všem
účastnicím děkuji. Děkuji také dívkám z 9.A, které mi jak
v tělocvičně, tak i při výdeji jídel vydatně pomohly. Poděkování
patří samozřejmě i našim kuchařkám za výtečné řízečky a všem
dalším, kteří mi pomohli.
Na závěr jedno mé přání: „Holky, ať vás florbal i dál baví!“
(Martin Dytrych)

"P" words – slovíčka začínající "P"
VOCABULARY – P
PICTURE - obrázek
PLAY - hrát
PARROT - papoušek
PINK - růžová
PLANT - rostlina
POCKET - kapsa
PEOPLE – lidé
PIZZA - pizza
PURPLE – vínová
POTATO – brambor
PUPPY – štěňátko
PAPER – papír
PEAR – hruška
PENCIL - tužka

PUZZLE 3 – křížovka
- doplň zbylá písmena, tmavá
pole tvoří tajenku
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PUZZLE 1 – čtyřsměrka
- najdi ve čtyřsměrce ↔↕ tato slova: obrázek, lidé,
hrát, růžová, brambor, vínová, štěňátko, hruška,
papír, rostlina
- tajenka ti prozradí další slovíčko na "P"
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P P O T A T O P
L U I P A P E R
E P T N A L P E
TAJENKA: __ __ __
Vylosovaní výherci ze zářijového čísla:
Majka Nguyen 5.A, Jan Havrda 4.A,
Jenifer Fabiánová 4.A, Jakub Rýdl 7.A,
Daniela Lelková 6.A
SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

PUZZLE 2 – křížovka
- doplň šedá pole, nejtmavší část tvoří
tajenku
papír
rostlina

Správná odpověď:

tužka

PUZZLE 1: __ __ __
PUZZLE 2: __ __ __ __ __ __ __
PUZZLE 3: __ __ __ __ __ __ __ __ __

obrázek

Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 5. 11.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.
Good Luck 

hrát
růžová
hruška
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __
stránku připravila Silvie Žďárská

V rámci učiva vlastivědy jsme navštívili Důl Bohumír v Jívce a mlýn Dřevíček v nedaleké Horní
Dřevíči.
V bývalém měděném dole nás přivítala paní průvodkyně známým hornickým pozdravem ZDAŘ
BŮH! Vyslechli jsme zajímavý a srozumitelný výklad o historii a dolování měděných rud, viděli
jsme mapy chodeb, různé přístroje a nářadí, které horníci tehdy používali. Viděli jsme také
figuríny horníků při práci. Dozvěděli jsme se, že v dole přezimují chránění netopýři. Prohlídka
skončila výstupem větrací šachtou na povrch. Zdolali jsme sedm žebříků a výšku 16 metrů .
Ve mlýně Dřevíček na nás čekal usměvavý „pan otec“, který nám vyprávěl o práci mlynáře a jeho
pomocníků. Viděli jsme vodní turbínu, která pohání zařízení mlýna jako např. různá soukolí,
řemenice, větráky, síta i mlecí válce. Ve mlýnici byly i stroje na výrobu těsta a rohlíků. Na vlastní
oči jsme viděli, jak z obilí vzniká mouka – to když nakonec pan mlynář celý mlýn uvedl do
provozu. Po prohlídce jsme si mohli koupit drobné suvenýry a mlsy a za slunného odpoledne
jsme se vraceli spokojení domů.
(Šárka Jánošíková)

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

V úterý 19.10. navštívila třída 4.A Městskou knihovnu v Úpici. Jako téma měli žáci Pohádky
bratří Čapků. Paní z knihovny nejdříve dětem vyprávěla, kdo byl Karel Čapek a Josef Čapek.
Potom měly možnost vidět několik známých knížek jako např. O pejskovi a kočičce nebo
Dášenka. Na závěr přednášky si paní připravila krátké divadlo a děti předváděly postavy z knížky.
Nakonec nechyběla ani prohlídka knížek, které knihovna pro děti nabízí. Někteří žáci, kteří už
knihovnu navštěvují, si mohli knížky rovnou vypůjčit.
(Eva Mertlíková)

V měsíci říjnu se naši páťáci opět vypravili do knihovny. Tentokrát
objevovali záhady a taje českých pověstí.
Paní knihovnice pro ně připravila krásné pověsti z míst blízkých
i vzdálených, ve kterých se žáci mimo jiné seznámili s erbem města
Úpice nebo zjistili, jak přišla řeka Úpa ke svému jménu. Paní
knihovnice nás také seznámila s nejznámějšími českými spisovateli
tohoto žánru a odpovídala páťákům na mnoho zvídavých otázek.
Na závěr měly děti možnost si podle své libosti vypůjčit knížky
domů. V listopadu se těšíme na další setkání na téma Poezie.
(Katka Minarčíková)

Na přelomu září a října se rozběhly všechny celoroční soutěže
pro žáky 2. stupně. Nejstarší z nich, florbalové ligy, která letos
vstupuje do 22. ročníku, se účastní 4 týmy. V rámci 15. ročníku
turnaje v šipkách bylo do čtyř skupin rozlosováno 28 účastníků.
Ještě víc, a to konkrétně 36, se jich přihlásilo do 5. ročníku
turnaje v air hockeyi. Osmnáct dvojic pak bylo rozděleno do tří
skupin v 15. ročníku turnaje ve stolním fotbálku. Florbalová liga
se hraje ve čtvrtek ráno od 7:05. Zbylé turnaje probíhají o
hlavních přestávkách. Jsme rádi, že se do těchto sportovních
aktivit po rok a půl dlouhé pauze přihlásilo tolik žáků.
(Martin Dytrych, Martin Zakouřil)

Štěstí něco takové vidět, měli žáci 8.B. Jejich
paní učitelka, Ing. Michaela Divišová, jim
předvedla v rámci hodiny přírodopisu pitvu
kačera, kachny a bažanta. To se samozřejmě
nevidí každý den a tak jsem se s kamerou
zúčastnil také. Musím napsat, že to bylo velmi
zajímavé. Paní učitelka je odbornicí, jak se říká,
„každým coulem“. Doufám, že si osmáci
přenesou získané poznatky do hodin přírodopisu.
(Martin Dytrych)
P.S.: Zmíněná zvířata byla zastřelena při honu.
Nikoliv tedy účelně pro pitvu.

1. Srbské rizoto
2. Nudle s mákem
Út
2.11.
1. Hovězí v mrkvi, brambor
2. Bramboráčky, kysané zelí
St
3.11.
1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
2. Plněná bramborová roláda, špenát
Čt
4.11.
1. Uzené maso, hrachová kaše, okurka
2. Kapustový karbanátek s pohankou, brambor
Pá
5.11.
1. Kuřecí prsa pod peřinkou, bramborová kaše
2. Lívance
Po 8.11.
1. Italský guláš, těstoviny
2. Makarská pochoutka, pečivo
Út
9.11.
1. Rybí kroketa se sýrem, brambor
2. Česnekový kuskus s pórkem, kuřecím masem a žampiony
St
10.11.
1. Ruská hovězí pečeně, knedlík
2. Žemlovka s jablky
Čt
11.11.
1. Bílá klobása, brambor
2. Gnocchi s boloňským ragú
Pá
12.11.
1. Krůtí maso na medu, šunková rýže
2. Vaječná omeleta se špenátem, brambor
Po 15.11.
1. Šunkové halušky se zelím
2. Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
Út
16.11.
1. Drůbeží roláda na celeru, bramborový knedlík
2. Kovbojské fazole, chléb
Čt
18.11.
1. Sekaný máslový karbanátek, petrželové brambory
2. Milánské špagety
Pá
19.11.
1. Cikánský vepřový řízek, těstoviny
2. Rýžový nákyp s ovocem
Po 22.11.
1. Maminčino kuře s těstovinami
2. Kebaby na jehle, brambor
Út
23.11.
1. Smažená ryba v těstíčku, bramborová kaše
2. Hermelínové rizoto
St
24.11.
1. Segedínský guláš, knedlík
2. Řecké šunkafleky
Čt
25.11.
1. Krůtí prsa na houbách, bulgurový salát
2. Tyrolské brambory
Pá
26.11.
1. Maso tří barev, rýže
2. Buchty
Po 29.11.
1. Kuřecí maso s brokolicí v rýži
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a borůvkami
Út
30.11.
1. Vepřová pečeně, chlupatý knedlík, zelí
2. Sýrové smaženky, brambor
Vybírání stravného na říjen: pondělí 25.10. a středa 26.10. (7.30 – 11.00)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 21 obědů x 26 Kč = 546 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 21 obědů x 28 Kč = 588 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 21 obědů x 30 Kč = 630 Kč
pro veřejnost …………………….......... 21 obědů x 72 Kč = 1512 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.45 – 11.15)
Po

1.11.

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do listopadového čísla předávejte do 24.11. 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.

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKY O CHOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH A RIZICÍCH
04. 11. - Třída 6.A (3. vyuč. hod.), třída 6.B (4. vyuč. hod.)
19. 11. - Třída 7.A (5. vyuč. hod.), třída 9.A (6. vyuč. hod.)
01. 12. - Třída 8.A (4. vyuč. hod.), třída 7.B (5. vyuč. hod.), třída 8.B (6. vyuč. hod.)
ZNÁMKUJEME, RADÍME, SEZNAMUJEME
24. 11. - Pedagogická rada
25. 11. - Schůzka rodičů žáků 9.A – výběr SŠ a SOU, přihlášky (15.30)
25. 11. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 16.00, 2. stupeň od 16.30)
POJEĎTE SI S NÁMI ZABRUSLIT
10. 11. - Bruslařské odpoledne pro žáky 1. – 4. ročníku … více na 2. str.
(odjezd v 12.10 z náměstí TGM, příjezd v 15.00 na náměstí TGM)
11. 11. - Bruslařské odpoledne pro žáky 5. – 9. ročníku … více na 2. str.
(odjezd v 12.20 z náměstí TGM, příjezd v 15.00 na náměstí TGM)
OSTATNÍ AKCE
04. 11. - Exkurze 9.A (Pivovar Nová Paka, Bozkovské jeskyně,…)
04. 11. - Program „Pohádky bratří Čapků“ v městské knihovně (2.A)
04. 11. - Kouzelník Waldini ve školní družině (13.00 – 14.00)
05. 11. - Program „Leonardo da Vinci“ agentury Pernštejni
(malá tělocvična, od 10.00 žáci 3. – 5. ročníku, od 11.30 žáci 6. – 9. ročníku,
délka programu: 60 minut, vstupné: 50 Kč)
09. 11. - Program „Poezie pro děti“ v městské knihovně (5.A, 5.B)
09. 11. - Měsíc filmu na školách (žáci 9.A, od 13.45)
11. 11. - Program „Poezie pro děti“ v městské knihovně (3.A, 3.B)
23. 11. - Fotografování prvňáčků a druháčků
24. 11. - Program „Síla lidskosti“ o N. Wintonovi (DAJ, od 8.15, žáci 7. – 9. ročníku)
28. 11. - Vánoční strom
30. 11. - Etická dílna „Mise tajemný ostrov“ (5.A, 5.B)
30. 11. - Vychází listopadové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 11.11., 25.11.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

