My, osmáci, jsme
navštívili Kuks.

Ve školní družině nás
navštívil kouzelník!

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
3. ČÍSLO
20. ROČNÍKU (2021/2022)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Byli jsme na exkurzi
v pivovaru a jeskyni.

Měli jsme program
„Leonardo da Vinci“.

Byli jsme bruslit na
zimním stadionu.

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

VÁNOČNÍ STROM 2021
Město Úpice srdečně všechny zve na městskou akci,
kterou pořádá Městské kulturní středisko
ve spolupráci s Městským muzeem a galerií J. W. Mezerové
NEDĚLE 28. 11. ** Náměstí T. G. Masaryka v Úpici
PRODEJ VE STÁNCÍCH
14:30 – 17:30 hodin
svíčky z včelího vosku, dřevěné výrobky, vykrajovátka, andílci, sněhuláčci, šperky, drobné
dárky, vánoční dekorace, cukrovinky, perníčky…
vánoční cukroví – přímý prodej, nebo možnost objednávky
OBČERSTVENÍ
14:30 – 17:30 hodin
čaj, káva, medovina, svařené víno, grog, teplá lázeňská oplatka, párky, klobásy…
možnost opékání špekáčků
PROGRAM
15:30 – 17:00 hodin
15:30 VÁNOČNÍ HRA aneb Co andělé zvěstovali – Divadlo KUFR
16:15 PĚVECKÉ VYSTOUPENÍ – Blahováček, školní sbor ZŠ Bratří Čapků
16:40 SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ KOLED s Adušou a Dášou
17:00 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vezměte si s sebou zvoneček, rolničku či jiné cinkátko, abychom mohli společně rozeznít
krásný adventní čas.

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ
V SOBOTU 4. PROSINCE 2021 OD 10.00
14. ROČNÍK
KARNEVALU „S ČERTY NEJSOU
ŽERTY“.
Předškoláčci i žáčci 1. – 4. ročníku, přijďte
v převlecích za čerty do naší tělocvičny, kde
vás budou čekat bezmála dvě hodiny zábavy,
různých soutěží a dokonce i pekelná diskotéka.
Vaši rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci a
případně i další se na vás budou moci dívat
z balkonu.

Milí žáci 1. – 5.
ročníku,
v pátek 3. prosince
vás přijde navštívit
Mikuláš s anděly a
hodnými čerty.
Očekávejte je
2., 3. nebo 4.
hodinu. Pokud
chcete, připravte si
pro ně nějakou
písničku nebo
básničku.
Odměněni budete
drobnými
sladkostmi.

V pátek 5. listopadu k nám do školy opět zavítala
agentura Pernštejni z Pardubic, která pro naše žáky
v letošním
roce
připravila
vzdělávací
pořad
s názvem Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci patří k nejvýznamnějším umělcům
a vědcům všech dob.
První část programu tvořily divadelní scénky ze života
tohoto renesančního italského malíře, sochaře,
architekta, přírodovědce a vynálezce. Ve druhé části
se mohli žáci podrobněji seznámit s jeho dílem,
prohlédnout si kopie jeho obrazů (Monu Lisu, Dámu
s hranostajem nebo Poslední večeři) a obdivovat modely
jeho vynálezů (bicyklu, víceranné pušky, létacího stroje
či automatického kladiva).
Děti zajímavou formou se dověděly spoustu informací.
(Veronika Prouzová)

Nůžky, nože do ruky (ale opatrně), skvělý
nápad, velkou zručnost a dýně se promění dle
fantazie dětí ve strašidla. Ještě svíčku a máme
hotovo. Už nám zdobí okna školní družiny.
Halloween může začít!
(Eva Jansová)

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 naši školu po dlouhé době opět
navštívil kouzelník Waldini. Vystoupil pro děti ze školní
družiny. A jednalo se skutečně o skvělou podívanou.
Mohli jsme vidět zmizení prstýnku, ztrátu kuličky v pytli,
přeměnu papírové holubice na živou a spoustu dalšího.
Ke každému triku si kouzelník přizval jednoho pomocníka
či pomocnici z řad přihlížejících žáčků.
Na závěr si mohly děti zakoupit balonek, který byl vytvarován
jako čepice, meč, kočka, pes nebo žirafa. Této možnosti využili
téměř všichni přihlížející.
Podle ohromených výrazů děti si myslím, že vystoupení
Waldiniho sklidilo obrovský úspěch a doufám, že se podobné
představení někdy zopakuje.
(Eva Jansová)

Ve čtvrtek 4. listopadu zavítal mezi žáky obou šestých tříd Bc. Lukáš Vincenc z Policie ČR,
preventista pro Trutnovsko, s programem „Tvoje cesta onlinem“. Během besedy si s dětmi
povídal o sociálních sítích a o tom, jak je používat, jak rozeznat nebezpečné situace v online
prostoru a jak jim předcházet, na koho se obrátit, pokud je kontaktuje někdo, koho neznají,
popř. jehož styl komunikace se jim zdá podezřelý. Pan Vincenc také dětem připomněl, co
znamená pojem kyberšikana a poučil je, jak jí předcházet a jak a s kým ji řešit, pokud k ní už
dojde.
Během besed se ukázalo, že většina žáků šestých
tříd sociální sítě využívá, děti často mají profily
na několika sociálních sítích, ne všechny znají
všechny své sledující osobně, některé mají
veřejné účty. Děti se také shodly, že od doby
distanční výuky tráví na mobilních zařízeních
a sociálních sítích více času než dříve.
Věříme,
že
beseda
napomůže
dětem
k předcházení nebezpečným situacím, se kterými
se v online prostředí mohou setkat. Apelujeme
i na rodiče, aby sledovali, kolik času děti tráví
na mobilu a jak vypadají jejich profily
na sociálních sítích. Zejména rodičům mladších
žáků připomínáme některé zásady bezpečného
chování v online prostoru:
 využívejte rodičovské zámky, které Vám umožní nastavit čas, který Vaše dítě může trávi
na mobilu, nastavit večerku a spravovat aplikace
 sociální sítě by děti měly používat až od 13 let
 mluvte se svými dětmi o rizicích a nebezpečích, která na ně na sociálních sítích mohou číhat
 sledujte účty svých dětí na všech sociálních sítích, které používají
 nastavte účty Vašeho dítěte jako soukromé
 zveřejňované fotografie, zejména profilové, by o dětech neměly prozrazovat nic osobního
(zájmy, bydliště…)
 ujistěte se, že mezi sledujícími Vašeho dítěte jsou pouze lidé, které znáte
 pozorujete-li změnu chování svého dítěte, snažte se zjistit příčinu
 bližší
informace najdete např. zde https://www.internetembezpecne.cz/internetembezpecne/rodice/desatero-dobreho-kybernetickeho-rodice/
(Renata Kafková)

Ve čtvrtek 4. listopadu se žáci deváté třídy a čtyři žákyně osmé třídy, které byly přizvány
za odměnu za jejich přístup k výuce a plnění povinností, společně vydali na cestu. Cílem
exkurze byla návštěva pivovaru v Nové Pace a prohlídka Bozkovských jeskyní nedaleko
Bozkova u Semil.
Historie novopackého pivovaru sahá hluboko do minulosti. Vznik původního pivovaru
souvisí s výstavbou města ve 13. století. Po požáru původního dřevěného pivovaru byl ten
současný vystavěn v roce 1871. I v současné době pivovar vyrábí pivo na základě tradičních
postupů.
Při komentované prohlídce jsme se seznámili s výrobními postupy. Měli jsme možnost
ochutnat slad, podívat se do varny, navštívili jsme stáčírnu piva, a dokonce jsme se ve sklepě
společně s pivem zrajícím v tancích stihli řádně vychladit. V závěru návštěvy pivovaru žáci
sledovali video o historii výroby piva a výrobních postupech.
Venku nás uvítal nepříjemný déšť a vítr. Autobusem jsme se přesunuli na náměstí v Nové
Pace. Po chvilce určené k občerstvení jsme vyrazili za naším druhým cílem,
do Bozkovských jeskyní.
Bozkovské
dolomitové
jeskyně
patří
k nejrozsáhlejším
krasovým
dutinám
ve východních Čechách. Dělí se na dvě části,
tzv. Starou a Novou bozkovskou jeskyni.
Prohlédli jsme si unikátní krápníkovou výzdobu
a výzdobu stěn a stropů z křemene (Peklo,
Varhany, Koráb, Dort, Bůček, Myška, Orel,
Sloní uši, krápníková brčka atd.). V těchto
jeskyních se vytvořilo také největší podzemní
jezero v Čechách. A ještě žáky čekal zážitek.
Poprosila jsem paní průvodkyni, aby vše
zhasla, a žáky, aby ztichli. Nastala naprostá tma
a ticho přerušované kapající vodou.
Pak už nás čekala jen cesta domů.
V současné době je organizace exkurze, která je zcela jistě důležitou součástí výuky, velmi
náročná (cena dopravy a vstupného, kovidová omezení a vysoká nemocnost žáků). Přesto si
myslím, že dnešní den strávený mimo školní lavice přinesl dětem spoustu nových poznatků
a zážitků, na které si snad uchovají vzpomínky. Děkuji všem zúčastněným za naprosto
bezproblémové chování.
(Věra Nývltová)

Milí žáci, vážení rodiče, jsme jednou z mála škol v okolí, která v současné době (k pátku 19.
listopadu) ještě nemá žádnou třídu v karanténě. Proto jsme se rozhodli podniknout několik
preventivních kroků, aby u nás tento stav vydržel co nejdéle. Žádáme vás tedy, abyste níže
uvedená opatření nebrali jako šikanu z naší strany, ale jako snahu, udržet prezenční výuku v celé
škole. Doufáme, že to není jen v našem zájmu, ale že je to především v zájmu vás, žáků a rodičů.
Distanční výuka nikdy nemůže nahradit klasickou školní docházku.
Seznam opatření:
1) Opatření, která se týkají výuky a pohybu žáků po škole
Volitelné předměty budou dočasně probíhat distančně. Toto opatření se týká žáků 4. – 7.
ročníku. Žákům 4. – 5. ročníku tak v úterý skončí výuka v 11.35. Těm z nich, kteří budou
čekat na nějakou další aktivitu (např. kroužek), bude k dispozici školní klub. Žákům 6. – 7.
ročníku skončí výuka v úterý i ve středu v 12.30. Žáci těchto předmětů obdrží práci na doma.
Volitelné předměty jsou asi „nejbolavějším“ místem. Skupiny tvoří žáci tří nebo čtyř tříd a
v případě pozitivního nálezu u někoho z nich nastává malér pro všechny tyto třídy.
Žáky žádáme, aby maximálně omezili pohyb po škole a „setkávání se“ s žáky dalších tříd.
Zdržujte se ve třídě. To samozřejmě neplatí v případě stěhování třídy nebo potřebě navštívit
učitele či WC.
2) Opatření, která se týkají školní družiny
Školní družina bude fungovat ve standartním režimu.
Prosíme však vás, rodiče, abyste školní družinu pro své děti využívali jen v nutných
případech. Těmi máme na mysli dojíždějící děti a děti pracujících rodičů.
3) Opatření, která se týkají školního klubu
Školní klub bude zpřístupněn pouze pro žáky, kteří čekají na odpolední vyučování, a také
případně na výpomoc školní družině.
4) Opatření, která se týkají školní knihovny
Školní knihovna bude otevřena ve standartních časech pouze pro výpůjčku knih a případně pro
žáky, kteří čekají na odpolední vyučování.
5) Opatření, která se týkají školní jídelny
Žádáme žáky, aby u stolu seděli vždy jen spolužáci z jedné třídy.
6) Opatření, která se týkají doučování
Doučování budou probíhat bez omezení. Jen v případě, pokud jsou přítomni žáci různých tříd,
žádáme pedagoga, aby zajistil patřičnou vzdálenost mezi nimi.
7) Opatření, která se týkají zájmových kroužků
Zájmové kroužky budou zatím fungovat bez omezení. V případě, kdy kroužek probíhá ve
třídě, a jsou přítomni žáci z více tříd, žádáme vedoucího kroužku, aby zajistil rozestupy.
8) Opatření, která se týkají celoročních soutěží
Florbalová liga je dočasně přerušena. Totéž platí o turnajích v šipkách, airhockeyi a stolním
fotbálku.
Děkuji za pochopení. Martin Zakouřil, ředitel školy

Dívají se dva policisté na hvězdy a jeden povídá: „Ten Velký vůz nějak divně svítí, asi mu seberu
techničák.“
Potkají se dvě ženy před nebeskou bránou. „Jak jsi zemřela?“ „No, umrzla jsem v mrazáku. Co
ty?“ „To muselo bolet. No, já jsem si myslela, že mě manžel podvádí. Takže jsem přišla domů dřív,
a viděla jsem, jak hraje na počítači. Pořád jsem ale měla pocit, že mě podvádí, tak jsem běžela na
zahradu. Pak do kůlny, podívat se za dům, pak do skříně a do kuchyně. Pak jsem běžela do sklepa,
ale tam taky nic. Tak jsem letěla do ložnice, a tam jsem z toho běhání dostala infarkt.“ Druhá žena
ji říká: „Kdyby ses první podívala do mrazáku, byly bychom ještě obě živé.“
„Čemu vděčím za tu romantickou večeři při svíčkách, manželi můj milovaný?“ „Bohemia Energy.“
Potkají se dva kamarádi: „Člověče, co říkáš na to, jak se zdražuje benzín?“ „Zdražuje? To jsou
jenom kecy! Já už léta tankuju za 500 a platím furt stejně!“
Pan učitel se ptá Pepíčka: „Když máš v jedné kapse 100 Kč a v druhé kapse 100 Kč, co máš?“
„Cizí kalhoty,“ odpoví Pepíček.

Blondýnka porodí dvojčata a na pokoji neustále pláče. Přijde sestra a ptá se: „Proč pláčete?“
„Když já nevím, s kým mám to druhé!“
V letadle se spolu baví dva muži: „Víte, vždycky když letím letadlem, tak se stane něco
hrozného.“ V tu chvíli přijde letuška a říká: „Letadlo padá do moře, ale nebojte se, každý z vás
dostane píšťalku a s tou odeženete žraloky.“ „No, neříkal jsem to? A teď buď dostanu zmršenou
píšťalku nebo natrefím na hluchého žraloka!“
Plave žába v medu a povídá: „Tak to je hustý...!“
Přijdou rodiče pro dítě do školky. Je pěkný slunečný den, děti sedí na pískovišti, každé má v ruce
mobilní telefon a učitelka spí na lavičce opodál. „Prosím Vás, paní učitelko, to se nebojíte, že se
Vám nějaké dítě ztratí?“ „Kdepak, vždyť wifi signál je jen u pískoviště...“
Otec říká dceři: „Jestli zítra dostaneš z té písemky pětku, tak zapomeň, že jsem tvůj otec!“ Otec
druhý den: „Tak co jsi dostala z té písemky?“ Dcera: „A ty jsi kdo?“
Víte, kdy se indián nejvíc naštve? Když si koupí nový bumerang a nemůže zahodit starý...
Chlapík sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu stará paní. Po 5 minutách mu
stařenka povídá: „To je od tebe moc hezké, že mi tu tolik věcí vyprávíš, ale já jsem hluchá jak
poleno.“
(Martin Dytrych)

Po roční pauze jsme se opět zapojili do Měsíce filmu na školách. Letošní již 17. ročník má
podtitul „Mladí proti komunismu“ a přibližuje osudy mladých lidí, kteří i přes nízký věk
vzdorovali komunistickému režimu.
V úterý 9. listopadu jsme žákům 9. třídy nejprve
promítli film z cyklu Neznámí hrdinové „Tak
krásná holka z vily nad řekou“. Dokument
přiblížil dramatické životní osudy paní Dagmar
Šimkové, písecké rodačky, jejíž rodina
po nástupu komunistů k moci přišla o veškerý
majetek
a ona
sama
nemohla
kvůli
tzv. buržoaznímu původu studovat. Kvůli
distribuci letáků zesměšňujících komunistické
prezidenty a ukrývání dvou vojenských zběhů
byla ve 23 let odsouzena k patnácti letům vězení.
Jako věřící odmítala v neděli pracovat, pokusila
se o útěk, často byla umisťována na samotku.
Ve vězení se přes vlastní těžkosti snažila
podporovat spoluvězenkyně, pomáhat jim
a vzdělávat se. Propuštěna byla po čtrnácti
letech. V roce 1968 emigrovala do Austrálie, kde
vystudovala dvě vysoké školy a pracovala jako
filmová kaskadérka, modelka, výtvarnice
i vězeňská terapeutka.
Po zhlédnutí filmu deváťáci popisovali emoce, které v nich vyvolal, nejsilnější místa dokumentu
a kladli otázky, které je během projekce napadly.
Poté s žáky besedoval pan Václav Král, náš bývalý
dlouholetý kolega, jenž vyprávěl o svém mládí. Jeho
rodiče přišli kvůli měnové reformě o většinu úspor,
několik let se snažili hospodařit na svých pozemcích,
ale kvůli neúměrně vysokým dodávkám a sílícímu
tlaku nakonec vstoupili do JZD. Pan Král nemohl
studovat, při studiu večerní průmyslovky, na kterou
se dostal až v závěru vojny, nemohl využívat výhod,
na které měl mít nárok. Nemohl cestovat, problémy
měl i v zaměstnání.
Věříme, že si žáci pod vlivem dojmů z projekce
a besedy budou vážit možností a práv, jež
v současnosti mají, a snad alespoň někteří budou více
motivováni k dalšímu poznávání našich moderních
dějin i vlastní rodinné historie. Nadcházející dlouhé
večery přímo vybízejí k rozhovorům s rodiči
a prarodiči nad starými fotografiemi a rodinnými
dokumenty.
Děkujeme panu Královi, že přijal naše pozvání
a přiblížil dětem své osudy.
Deváťákům patří poděkování za bezproblémové chování a kolegům tělocvikářům za vstřícnost
při úpravě rozvrhu.
(Renata Kafková)

Po více než roční pauze způsobené koronavirem jsme opět vyrazili, zabruslit si na trutnovský
zimní stadion. Mladším dětem byla vyhrazena středa 10. listopadu, starší žáci bruslili ve čtvrtek.
Potěšil nás poměrně velký zájem o tento druh pohybu – zúčastnilo se na osmdesát dětí.
Na začátku se děti rozbruslily, pro začátečníky byly připravené opěrné hrazdičky a ochotné ruce
deváťaček. Následovala soutěž o nejrychlejšího bruslaře a chybět samozřejmě nemohla ani
oblíbená hra na ovečky a vlka. Devadesát minut bruslení uteklo velmi rychle a my doufáme, že
si to všichni patřičně užili.
Děkujeme všem za bezproblémový průběh akce a těšíme se, že bruslení budeme moci
zopakovat i v únoru příštího roku.
(Eva Prouzová)

V pátek 12. 11. jsme s osmáky podnikli exkurzi do hospitálu Kuks. Cílem naší exkurze bylo
především seznámit se s prací barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Prohlédli jsme si
všechny sochy, které tento nádherný komplex zdobí; Davida a Goliáše, soubor Ctností a Neřestí
i sochy v Novém lese. Prošli jsme si bylinkovou zahradu i špitální hřbitov. Křížovou cestou
jsme nakonec došli až k unikátnímu Braunovu Betlému, kde byl i cíl naší cesty. Po celou dobu
exkurze panovala výborná atmosféra a to i přesto, že jsme se několikrát ztratili a terén nebyl
zrovna přívětivý. Domů jsme dorazili špinaví, ale spokojení. Děkuji všem zúčastněným
osmákům i paní asistentce Veteškové za vydařenou exkurzi.
(Tereza Procházková)

Projdeš
skrz rybičku?
projít bludištěm?
Dokážete

Pospojuj čísla od 1 do 48. Obrázek si vybarvi.

Christmas words - slovíčka spojená s Vánoci

E
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W
O
N
S
H
T
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N
G
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R
N

R
R
A
T
S
I
I
E

E
B
P
U
O
S
S
M

S
E
T
R
E
E
T
A

E
L
L
E
B
V
M
N

N
E
E
R
G
E
A
R

První část tajenky: __ __

T
C
D
A
L
A
S
O

__ __ __ __

PUZZLE 4 – osmisměrka
- najdi v osmisměrce ↔↕ 10 krát slovo
CARP = máš 4. část tajenky
P
R
A
C
P
P
N
C

P
C
N
R
C
R
D
A

R
A
A
F
A
A
P
R

A
C
D
R
R
C
R
P

C
A
R
P
P
I
A
S

C
A
R
P
R
E
C
♥

Čtvrtá část tajenky: __ __ __
SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

4.A-Bárta J., 5.A-Feketová T., Rychlíková E.,
Kadaníková N., 6.A-Hájková N.,
6.B-Součková A.

W
E
G
P
R
A
C
S

VOCABULARY
CHRISTMAS - Vánoce
SNOW - sníh
CELEBRATE - slavit
HOLIDAY - svátek
CARP - kapr
SALAD - salát
SOUP - polévka
PRESENT - dárek
TREE - stromek
ORNAMENTS - ozdoby
STAR - hvězda
ANGEL - anděl
GREEN - zelená
BELL - zvonek

Vylosovaní výherci z listopadového
čísla:3.A-Přívratský A., 3.B-Feketová M.,

PUZZLE 1 – čtyřsměrka
- najdi ve čtyřsměrce ↔↕ tato slova: slavit,
hvězda, zvonek, stromek, polévka,
zelená, dárek, Vánoce, ozdoby, salát,
kapr, anděl, sníh = máš první část tajenky

PUZZLE 2 – přesmyčky
- vylušti přesmyčky, číslo označuje
kolikáté písmenko patří do tajenky:
PRAC
MASHIRCT
BRATECELE
ADSAL
ERTE
ENRGE
TARS
OSWN

4
3
9
1
4
5
2
1

Druhá část tajenky je:
__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

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

Správná odpověď:

Napiš správně všechny čtyři části tajenky:
_________________________________
_________________________________
Pravidla soutěže: všechny správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá10.12.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu..
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.
Good Luck 

PUZZLE 3– křížovka
- doplň překlad, označená písmenka tvoří
další část tajenky:
hvězda
sníh
svátek
polévka
slavit
F
salát
ozdoby
Vánoce
anděl
svátek
Třetí část tajenky je:
__ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __
stránku připravila Silvie Žďárská

Ve čtvrtek 4. listopadu se naši druháci vydali do místní knihovny, kde si pro ně připravila paní
knihovnice Jana Šimková krásné povídání o sourozencích Čapkových.
Děti se dozvěděly mnoho zajímavého z jejich dětství a také se seznámily s knížkami, které
pro děti napsali. Určitě nejznámější je „Povídání o pejskovi a kočičce“ a z ní oblíbená pohádka
„Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. Celou pohádku děti převyprávěly a potom se pustily
do přípravy dortu, přesně tak, jak to dělali pejsek s kočičkou. Nechyběl ani syreček, špek
a myška. Terezka všechno poctivě zamíchala a dort jsme mohli dát péct.
Mezitím si děti prohlížely knížky a někteří si i vypůjčili domů. Nakonec jsme si na dortu všichni
pochutnali, i když někteří měli trochu obavy, aby je nebolelo břicho stejně tak, jako toho zlého
psa z pohádky.
Moc děkujeme Janě Šimkové za připravené povídání, všichni jsme si to moc užili.
(Radka Řeháková)

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Jablíčko je kulaté, červené, žluté, zelené a ty dobroty z něho!
„Kompot, povidla, mošt, jablíčko v županu, v pudinku a nebo štrúdl, závin…..“, jmenovaly
děti ve školní družině. „Mňam!“
Tak jsme se pustili do pečení. Nejdříve jsme nakoupili suroviny, oloupali a nastrouhali jablka.
U této činnosti bylo veselo, protože pekaři a pekařky, kteří se v kuchyni vyznají a mamince
pomáhají, se poznali hned.
„Já nerad rozinky, já také ne!“ Dvě šišky s rozinkami, dvě bez rozinek a šup do trouby. Štrúdl
voněl po celé škole a za chvíli bude výborná svačina. Dobrou chuť!
(Vychovatelky ŚD)

Úterý 9. 11. a čtvrtek 11. 11. byly opět ve znamení knihovnických
lekcí. Pro třeťáky a páťáky byl tentokrát připravený program
na téma „Poezie“.
Paní knihovnice jim představila různé útvary poezie, při kterých si
vzpomněli i na svá předškolní léta. Připomenuli si říkadla,
rozpočitávadla a hádanky a nově se dozvěděli např. co je
akrostich, eufonie či haiku nebo kaligraf.
Dále dětem dala možnost vybrat si básničku a přednést ji ostatním.
Všichni mohli poznat, že verše jsou také vtipné a zábavné. Někteří
se dokonce inspirovali pro svou vlastní tvorbu.
Děkujeme paní knihovnici za moc hezkou prezentaci.
(Šárka Jánošíková)

Průběžné pořadí nejlepších sběračů k 19. listopadu.
1.

2.
3.
4.
5.

sběr papíru
Tereza Feketová (5.A)
Markéta Feketová (3.B)
Vojtěch Hejna (4.A)
Filip Hejna (1.A)
Monika Jindrová (2.A)

sběr alobalu
1. Monika Jindrová (2.A)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

sběr kovových víček
Markéta Feketová (3.B)
Filip Hejna (1.A)
Antonín Došek (4.A)
Tereza Přívratská (6.B)
Markéta Trojanová (6.A)
Martin Farský (3.A)

183 kg
143 kg
73 kg
43 kg
32 kg

750 g

2 730 ks
2 500 ks
2 000 ks
1 000 ks
900 ks
170 ks

sběr plastových kelímků
1. Markéta Feketová (3.B)
185 ks
2. Tereza Feketová (5.A)
111 ks

sběr vybitých baterií
1. Antonín Došek (4.A)

250 ks

sběr plastových víček
1. Vojtěch Hejna (4.A)
5 950 ks
2. Filip Hejna (1.A)
1 200 ks
3. Martin Farský (3.A)
100 ks

Po roční pauze opět pokračuje sběr odpadových surovin. Podrobnosti na webu školy.
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Základní škola Bratří Čapků Úpice
Komenského 151 542 32 Úpice
Pro žáky s odloženou školní docházkou i předškolákům nabízíme kurz

„Žákem na zkoušku“.
Kurz je složen z deseti setkání po 60 minutách, kde budou děti v přítomnosti rodičů
rozvíjet svoje dovednosti v oblastech:
 grafomotoriky,
 pravo-levé orientace,
 zrakového a sluchového vnímání,
 předmatematických představ,
 částečně v řečovém vývoji.
Setkání se budou konat vždy v úterý. První schůzka pro rodiče s dětmi je naplánována na úterý
11. ledna 2022 v 15.30 hodin v prostorách ZŠ Bří Čapků v Úpici.
Předběžné přihlášky můžete zasílat paní Řehákové na mail rehakova@zsbcupice.cz.
Lektoruje:
Mgr. Radka Řeháková, učitelka budoucí 1. třídy,
Mgr. Jana Hájková, učitelka prvního stupně (speciální pedagog).

Tabulka základní části:
1. OLD STARS
2. EL POLO LOCO
3. LÍZÁTKA
4. TYDÝTI

Z
2
2
2
2

V
2
2
0
0

Vp
0
0
0
0

R
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0

P
0
0
2
2

skóre
9:1
5:3
3:5
1:9

B
6
6
0
0

Vysvětlivky:
Z = počet zápasů
V = počet výher
Vp = počet výher v prodl.
R = počet remíz
Pp = počet proher v prodl.

Kanadské bodování základní části:
Z

B

Br + A

Lucie Tláskalová
2
4
4+0
Jakub Kryl
2
3
3+0
Martin Zakouřil
2
3
2+1
Martin Dytrych
2
3
1+2
Samuel Vít
2
2
2+0
Adéla Homolová
2
2
1+1
Veronika Ságlová
2
2
1+1
Markéta Trojanová 2
2
1+1
9.
Andrea Bártová
2
2
0+2
10. – 12. Michal Hájek
2
1
1+0
Martin Hejcman
2
1
1+0
Jakub Šitina
2
1
1+0
13. – 17. Nikola Hájková
2
1
0+1
Ondřej Lokvenc
2
1
0+1
Tereza Přívratská
2
1
0+1
Barbora Růžičková 2
1
0+1
Ivona Szelke
2
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. – 8.

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:

Úspěšnost zásahů:
83,33 % - Kristýna Pourová
81,82 % - Matěj Boháč
73,68 % - Ondřej Křížek
66,67 % - Michal Hájek
66,67 % - Jiřina Hrůzová
56,25 % - Jakub Přívratský

Čisté konto po dobu
15 min - Kristýna Pourová
12 min - Ondřej Křížek
9 min - Jiřina Hrůzová
Prům. počet zásahů na zápas:
9,00 - Matěj Boháč
9,00 - Jakub Přívratský
7,00 - Ondřej Křížek

Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
kteří odchytali aspoň jeden zápas.

St

1.12.

Čt

2.12.

Pá

3.12.

Po

6.12.

Út

7.12.

St

8.12.

Čt

9.12.

Pá

10.12.

Po

13.12.

Út

14.12.

St

15.12.

Čt

16.12.

Pá

17.12.

Po

20.12.

Út

21.12.

St

22.12.

Čt

23.12.

1. Těstoviny zapečené s mletým masem a sýrem
2. Ovesná kaše s jablky
1. Zeleninový karbanátek, bramborová kaše
2. Hovězí nudličky s kečupem, kuskus
1. Krůtí cibulář, špaldový kynutý knedlík
2. Francouzské brambory
1. Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát
2. Palačinky
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Houbové halušky
1. Rizoto pražského uzenáře
2. Velehradská směs, čínské nudle
1. Kuře na paprice, těstoviny
2. Langoše
1. Vepřová panenka na jablkách marinovaná s dijonskou hořčicí, brambor
2. Slezská cmunda (bramborák, uzené maso, zelí)
1. Čína s rýží
2. Špekové knedlíky, zelí
1. Čočka s párkem
2. Paella se zeleninou, tuňákem a kuřecím masem
1. Gyros, petrželové brambory, dresink
2. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
1. Kotlety po italsku, těstoviny
2. Kuřecí špagety se sýrovou omáčkou
1. Drůbeží holandský řízek, brambor
2. Povidlové taštičky s posypkou
1. Krůtí medailonky se smetanovou omáčkou, vitamínová rýže
2. Špenátové noky s osmaženou cibulkou, sýrem a šunkou
1. Sekaná svíčková, knedlík
2. Boloňské špagety
1. Bílá klobása, bramborový salát
2. Bramborový guláš, chléb
Vánoční prázdniny

Vybírání stravného na prosinec: pondělí 29.11. a úterý 30.11. (7.30 – 11.00)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 16 obědů x 26 Kč = 416 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 16 obědů x 28 Kč = 448 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 16 obědů x 30 Kč = 480 Kč
pro veřejnost …………………….......... 16 obědů x 72 Kč = 1152 Kč
Výdej obědů pro veřejnost: 11.45 – 11.15.
(stránku připravila 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 prosincového čísla předávejte do 20.12. 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
01. 12. - Třída 8.A (4. vyuč. hod.), třída 7.B (5. vyuč. hod.), třída 8.B (6. vyuč. hod.)
A PŘIJDOU ANDĚLÉ, MIKULÁŠ A TAKY ČERTI
03. 12. - Mikulášská nadílka (pro žáky 1. – 5. ročníku, 2. – 4. vyuč. hodina) … více na 2. str.
DO TĚLOCVIČNY ZAVÍTAJÍ ČERTI
04. 12. - Karneval „S čerty nejsou žerty“ – akce pro předškoláky a žáky 1. – 4. roč.
(tělocvična ZŠ Bratří Čapků, od 10.00) … více na 2. str.
O konání či nekonání akce rozhodneme podle situace ve středu 1. prosince.
OSTATNÍ AKCE
08. 12. - Beseda žáků 9.A s pracovnicí Úřadu práce Trutnov
10. 12. - Předvánoční akademie ZUŠ A.M.Buxton Úpice, při které zaznějí muzikálové
písničky (žáci 1. – 5. ročníku)
22. 12. - Vychází prosincové číslo školního časopisu
22. 12. - Vánoční besídky ve třídách
(oběd pro žáky 2. stupně v 10.40, oběd pro žáky 1. stupně v 11.00)
PRÁZDNINY
23. 01. - 02. 01. - Vánoční prázdniny
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 09.12.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
Prozatím jsou pravidelné soutěže pozastaveny.
(stránku připravil Martin Dytrych)
Žáci i zaměstnanci Základní školy Bratří Čapků
vám všem přejí pohodový předvánoční čas a šťastnou ruku při vybírání
vánočních dárků.

