V pátek 3. prosince byl
na 1. stupni Mikulášský
rej.

Navštívili jsme
vánoční Dřevěnku.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
4. ČÍSLO
20. ROČNÍKU (2021/2022)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Byli jsme na
horolezecké stěně.

Vydali jsme se na „Misi
Tajemný ostrov“.

Měli jsme čertovskoandělský karneval
školní družiny.

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

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).

V pátek 28. ledna podnikneme v rámci projektu „Já, ty,
my, oni“ již patnáctou cestu za sebepoznáním a
poznáním druhých.
Na tématech pro jednotlivé ročníky jsme nic nezměnili:
1. – 2. ročník:
„Vím, co dokážu“ (sebepoznání)
3. – 4. ročník:
„Znám svou třídu, své spolužáky“
5. ročník: „Cítím se jako Evropan“
6. ročník: „Evropa a svět“
7. ročník: „Objevujeme Evropu“
8. ročník: „Volby“
9. ročník: „Demokracie jako protiváha diktatury“

V pátek 3. prosince uspořádaly vychovatelky školní družiny pro děti čertovsko-andělský karneval,
který se konal ve velké tělocvičně. Aby se ho malí čertíci a andílci mohli zúčastnit, museli prolézt
velkým pytlem. A pak už na ně čekala jedna atrakce za druhou. Skákali v pytlích, houpali se,
jezdili na klouzačce, přeskakovali, házeli kroužky a stavěli polínka. Nechybělo ani tancování či
přetahování se lanem. Spokojenost doslova sálala dětem z jejich tvářiček.
(Martin Dytrych)

V pátek 19. listopadu 2021 zavítal okresní preventista Policie ČR, pan Lukáš Vincenc, nejprve
do 7.A, poté do 9.A, aby s našimi žáky pobesedoval na téma bezpečné chování na sociálních
sítích, kyberšikana a jak jí předcházet a jak a s kým ji řešit. Programy byly přizpůsobeny
mladším i starším žákům. I přes výpadek proudu proběhly besedy v příjemné atmosféře a
doufáme, že našim žákům pomohou k tomu, aby jejich vlastní cesty online prostorem byly co
možná nejbezpečnější.
Doporučujeme všem rodičům, i rodičům našich nejstarších žáků, aby sledovali účty svých dětí
na sociálních sítích, a také kolik času děti tráví na sociálních sítích i na mobilech a tabletech
obecně.
Netradiční úvod besed obstaralo kolektivní bubnování u příležitosti Světového dne prevence
týrání a zneužívání dětí, který připadá právě na 19. listopad.
(Renata Kafková)

Že nemůže být tělesná výchova pestrá, zajímavá a překvapující? Ale ano, může. Stačí mít jen
podnikavého učitele, jako je třeba pan Matoušek na naší škole. Pro deváťáky zařídil lezení na
horolezecké stěně! A tak se holky i kluci z 9.A vydali v úterý 7. prosince na celé odpoledne na ZŠ
T.G.M. v Náchodě.
Pan učitel hned na úvod všechny překvapil svými horolezeckými schopnostmi. A pak už přišel na
řadu jeden po druhém. Nejprve na jednoduchých trasách, ti odvážnější se pak vydali i na převisy.
Všichni se snažili, jak jim síly stačily. Někdo vylezl jednou, někdo dvakrát a někdo i pětkrát. Jako
nejčastější lezce lze označit Andreu Šrytrovou, Jiřinu Hrůzovou, Terezu Hejcmanovou, Jakuba
Kryla a Lukáše Borského. Ale užili si to naprosto všichni. Velké poděkování panu učiteli za
nevšední zážitek a paní učitelce Štěpánské za doprovod.
(Martin Dytrych)

Mockrát děkuji všem dětem i rodičům, kteří se zapojili do nádherné charitativní akce s
názvem Krabice od bot. V krabicích pro kluka a holku se nám sešla spousta úžasných
dárečků, které určitě pod stromečkem potěší. Ještě jednou mockrát děkuji. A těším se, až dnes
dárky předám pořádající organizaci.
(Kateřina Minarčíková)

Jak jsme vás již dříve informovali, založili jsme transparentní účet na podporu zoologických
zahrad, a to včetně těch mini. Podělili jsme Farmu Wenet v Broumově a Minizoo – Zámek
Častolovice. A nyní jsme dotáhli i „papírově“ a „účetně“ adopci levharta perského v Zoo Dvůr
Králové nad Labem. Je „náš“ až do prosince 2022. Ještě jednou děkujeme všem za podporu a
nezapomeňte se při návštěvě zoologické zahrady na toho našeho kluka podívat.
(Martin Dytrych)

V pondělí 22. listopadu se třeťáci v rámci předmětu Člověk a jeho svět vydali do městského
muzea, aby se dozvěděli něco o historii našeho města. Program si pro ně připravila paní Eva
Šlégrová.
Děti nejprve seznámila s původním názvem Úpice Eypel (Eipel) a s pověstí o Tatarech. Tak se
dozvěděly, proč má Úpice ve znaku otesaný kmen a vysvětlila jim i původ korunky a písmen G.
Pak děti u staré divadelní opony a dávných obrazů porovnávaly, jak vypadala Úpice dřív a jak
vypadá teď, co se během let změnilo. Dozvěděly se spoustu zajímavostí.
Nakonec třeťáci vymýšleli znak pro své vlastní městečko. V rámci naší návštěvy si děti mohly
prohlédnout i výstavu fotografií „Hledání zmizelé Úpice“.
(Veronika Prouzová)

Bruneta pozve blondýnku, aby se přišla podívat na jejího nového papouška. Blondýnka tedy přijde,
uvidí papouška a podiví se: „A co ten papoušek udělal špatného?“ Bruneta odpoví: „Co by měl
udělat špatného!?“ Blondýnka řekne: „No, že jsi ho dala do klece!“
Maminka upozorňuje svou šestnáctiletou dceru: „Všimla jsem si, že se ti už začínají zapalovat
lejtka! Být tebou, bych byla opatrná.” „Neboj, mami,” uklidňuje ji dcera, „můj přítel je hasič!”
Chlápek u doktora: „Pane doktore, já mám asi sklerózu. Dám si večer na okno žvýkačku a ráno tam
není.” Doktor mu předepíše léky. Chlápek je pravidelně užívá a po týdnu jde na kontrolu, ale stále
nic. Doktor mu zvýší dávku a po dalším týdnu chlápek povídá: „Už je to dobrý, ona byla přilepená
na roletě!”
Chlapce uštkne zmije a jeho matka jde rychle hledat pomoc. Potká policajta a říká mu, že jejího
synka uštkl had. Zkušený člen policie zalistuje v příručce první pomoci, vytáhne pistoli, vystřelí a
povídá: „Můžete se vrátit zpátky. Na straně osmnáct je: Uštkne-li had, vypalte ránu!”

Blondýnka řídí auto v husté mlze. Protože není zkušená řidička, rozhodne se sledovat červená
zadní světla auta, které je před ní. Auto před ní najednou prudce zabrzdí. Blondýnka však tak hbitě
nestačí zareagovat a nabourá do auta před ní. Stáhne okénko a začne na řidiče vykřikovat, proč tak
najednou zprudka zabrzdil. Řidič nechápavé odpoví: „Protože už jsem na své zahradě v garáži.“
Cyklista porazí staršího pána. „Nemůžeš si dát pozor, blbče,“ křičí děda. „Buďte rád, že mám
dneska dovolenou,“ odpovídá cyklista. „Proč?“ „Obvykle jezdím s buldozerem.“
Správce přírodního parku v Britské Kolumbii dává instrukce návštěvníkům: „Je možné, že
narazíte na medvěda grizzlyho. Protože se však většinou vyhýbá kontaktu s lidmi, tak byste si
měli na baťoh přivázat zvonečky. Jejich zvuk varuje medvědy a ti tak budou mít dost času, aby
zmizeli. Pokud ale někde uvidíte medvědí trus, ihned takové místo opusťte.”
Jeden z návštěvníků se zeptá: „A jak poznáme medvědí trus?” Správce na to odpoví: „Velice
jednoduše, je v něm spousta zvonečků.”
Matka povídá malému synkovi: „Jez špenát, chlapče, budeš velký a hezký.” „Mami a proč ty jsi
nejedla špenát?”
„Poslouchej, ty děláš v tom cirkusu, nemohl bys mi opatřit pár volných vstupenek?“ „Mohl. A
poslyš, ty děláš v té bance, nemohl bys mi opatřit několik volných tisícovek?“
(Martin Dytrych)

V úterý 30. listopadu proběhla další z etických dílen, Mise Tajemný ostrov, která byla
tentokrát určena žákům 5. ročníku.
Pod vedením lektorky Ing. Bc. Karly Mihatschové si naši páťáci ve dvou hodinách prošli
aktivitami, které byly zaměřené na komunikaci, vzájemnou spolupráci a na kreativní řešení
situací, které je na dobrodružné cestě potkaly. Dokázali, že jsou dobrá parta, protože všechny
překážky úspěšně překonali a splnili tak cíl mise – zachránili vzácné květiny.
(Eva Prouzová)

Pátek 3. prosince byl v naší škole trošku jiným vyučovacím dnem. Na návštěvu k nám zavítali
Mikuláš, anděl a dva čerti. Během dopoledne obešla tato čtveřice všechny třídy prvního stupně. A
čekalo je velké překvapení! Většina dětí totiž byla přestrojena právě za čerty nebo andílky.
Mikuláš je za to pochválil, ale zároveň vybalil čertovskou listinu hříchů. Všechny zlobivé děti
dostaly metlou na zadek a navíc musely slíbit, že se polepší. Mikuláš s doprovodem si pak
vyslechl básničky a písničky. Některé z nich roztančily čerty natolik, že to vypadalo jako na
pekelné diskotéce. Čerti byli letos vůbec v dobré náladě, a tak si děti mohly zkusit i přeskočit
metlu. No a třešničkou na pomyslném dortu byla odměna. Tu na pokyn Mikuláše rozdal dětem
krásný andílek.
Tak děti, ať vaše sliby platí nejméně do příštího prosince!
(Martin Dytrych)

Neztratíš
se v rybičku?
botě?
Dokážete
projít skrz

Pospojuj čísla od 1 do 20. Obrázek si vybarvi.

"S" words – slovíčka začínající "S"
VOCABULARY – S
SNAKE - had
SNOW - sníh
SWIM - plavat
SING - zpívat
SLIDE - klouzačka
SEE - vidět
SISTER - sestra
SIX - šest
SUMMER - léto
SHEEP - ovce
STAMP - známka
SEA - moře
SPOON - lžíce
SUN - slunce

PUZZLE 2 – křížovka
- doplň překlad slov pod
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PUZZLE 1 – čtyřsměrka
- najdi ve čtyřsměrce ↔↕ tato slova:
slunce, léto, klouzačka, had, plavat,
sestra, známka, lžíce, sníh, ovce,
zpívat, šest, moře - tajenka ti prozradí
další slovíčko na "S"
S
R
S
S
P
O
O
N

R
E
T
S
I
S
U
N

G
M
A
W
O
N
S
G

N
M
M
S
A
A
H
E

I
U
P
W
U
K
E
X

S
S
L
I
D
E
E
I

A
E
S
M
S
A
P
S

TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __
Vylosovaní výherci z předešlého čísla:
4.A - Bárta J.,Baboráková A., Jurkuczová T.,
6.B-Snítilová M., 8.B-Wernerová T., 9.A-Písaříková A.

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

Správná odpověď:

PUZZLE 1: __ __ __ __ __ __ __
PUZZLE 2: __ __ __ __ __ __ __ __
PUZZLE 3: __ __ __ __ __ __ __ __ __
Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do pá 7.1.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu..
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.
Good Luck ☺

6.
7.
8.

Key: 1. moře, 3. slunce, 4. zpívat,
5. sestra, 6. léto, 7. had,
8. klouzačka
TAJENKA=další slovo na "S":
__ __ __ __ __ __ __ __
PUZZLE 3 – křížovka
- doplň překlad, šedivá písmenka dosaď
do tajenky:
S

had

S

známka

S

sníh

S

léto

S

sestra

S

slunce

S

známka

S

moře

S

zpívat

TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ __
stránku připravila Silvie Žďárská

V úterý 9. listopadu před sv. Martinem jsme se pustili do tvorby jeho koně. Mysleli jsme, že na
něm přijede. Nepřijel. Možná i proto, že jsme nestíhali. Trvalo nám to měsíc, než jsme práci
dokončili, ale výsledek stojí za to! Z koní máme všichni ohromnou radost.
(Veronika Prouzová)

V úterý 7. prosince čekala na páťáky další z knihovnických lekcí, věnovaná tentokrát naučné
literatuře v podobě encyklopedií. Žáci se nejprve seznámili se způsobem, jakým jsou naučné
knihy v knihovně řazeny, jak je rychle najít a orientovat se v nich. Dozvěděli se, že mezi největší
encyklopedická díla patří např. 28dílný Otův slovník naučný nebo tematické encyklopedie
Larousse. Nakonec paní knihovnice dětem připravila na lístečcích různé pojmy, které měly
v knihách nejen vyhledat, ale i objasnit spolužákům. Přestože pro některé úkol nebyl jednoduchý,
nakonec ho zvládli všichni a vysloužili si pochvalu. Možná si jen pomysleli, že vyhledávač
Googlu by to zvládnul rychleji :-D.
(Eva Prouzová)

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Dne 7. prosince se třídy 1.A a 1.B vypravily na výstavu betlémů do Dřevěnky. Paní průvodkyně
nám ukázala betlémy z různých materiálů a míst, která se vážou k Úpici. Děti se dozvěděly
spoustu zajímavostí o adventu a tradicích. Seznámily se s tím, jak se dříve žilo. Mohly si
prohlédnout dobový nábytek, oblečení a kuchyň, kde si udělaly představu, jak se dříve vařilo
a peklo cukroví. Na závěr prohlídky se děti podívaly na půdu, kde byla výstava kočárků. Tato
výstava nás všechny naladila do předvánoční atmosféry.
(Romana Jirková, Hana Machačová)

Po roce a půl, kdy jsme natáčeli spíš sporadicky, začínáme pracovat opět pravidelně. Zkušené
redaktorky se mi sice mezitím rozprchly na střední školy, ale stále je, kde brát. Podařilo se mi dát
dohromady 7 dívek z 6. a 8. ročníku, které mají o tuto činnost zájem a chtějí se v ní neustále
zdokonalovat. Větší akce, bohužel, zatím neprobíhají. A tak je v současné době můžete vídat
v rámci našich Zpráviček. Právě v době vydání tohoto čísla časopisu by měl být na světě již jejich
třetí letošní díl.
A protože se ve všech případech jedná o nové tváře, rád bych vám je představil:
Nikola Hájková (6.A, u odpovědí uvedena jako Nikča),
Adéla Homolová (6.A, u odpovědí uvedena jako Adélka),
Adéla Hrdinová (8.B, u odpovědí uvedena jako Áďa H.),
Diana Kuťáková (8.A, u odpovědí uvedena jako Dája),
Tereza Přívratská (6.B, u odpovědí uvedena jako Terka),
Adriana Součková (6.B, u odpovědí uvedena jako Áďa S.),
Lucie Tláskalová (6.A, u odpovědí uvedena jako Lucka).
Nebudu vám o nich samozřejmě prozrazovat soukromé věci, proto jsem jim položil pět otázek,
které se vztahují k natáčení.
(Martin Dytrych)
Jak ses cítila poprvé před kamerou?
Byla jsem velmi nervózní. (Nikča)
Byla jsem hodně nervózní. (Adélka)
Byla jsem nervózní, ale pak jsem zjistila, že není, čeho se bát (Áďa H.)
Byla jsem hodně nervózní, ale za chvíli už to bylo v klidu. A potom jsem zjistila, že to nic není
a je to v pohodě. (Dája)
Trapně, myslela jsem si, že to bude horší. Poprvé jsem natáčela Mikuláše. (Terka)
Poprvé před kamerou jsem se cítila docela zvláštně. (Áďa S.)
Divně. (Lucka)

Baví tě natáčení?
Natáčení mě moc baví. (Nikča)
Ano a moc! (Adélka)
Ano, baví. (Áďa H.)
Natáčení mě hodně baví. Je to zajímavá zkušenost do života. (Dája)
Ano, je to zábava. (Terka)
Natáčení mě moc baví a dělám to ráda. (Áďa S.)
Ano, baví. (Lucka)

Myslíš, že ti to přinese něco do života?
Nebudu se tolik bát, mluvit před lidmi. (Nikča)
Naučím se víc komunikovat s lidmi. (Adélka)
Určitě ano. Myslím si, že se nebudu tolik stydět. (Áďa H.)
Určitě ano. Naučím se mluvit do kamery a mluvit s lidmi. A taky už se tolik nestydím. (Dája)
Asi ano, chtěla bych moderovat Televizní noviny ☺ (Terka)
Já si myslím, že mi to do života přinese to, že se nebudu stydět mluvit. (Áďa S.)
Nevím, je možné, že jo. (Lucka)

Budeš chtít v natáčení pokračovat i příští rok?
Ano, chtěla bych. (Nikča)
Ano, určitě! (Adélka)
Ano, určitě, baví mě to. (Áďa H.)
Jo, strašně mě to baví. A velice ráda budu pokračovat. (Dája)
Jasně, bude sranda. Moc se na příští rok těším. (Terka)
Ano, určitě budu chtít pokračovat. (Áďa S.)
Rozhodně. (Lucka)

Jaké to je, vidět se na obrazovce?
Je to velmi zvláštní. (Nikča)
Zvláštní. (Adélka)
Je to takové divné, ale po čase jsem si zvykla. (Áďa H.)
Strašný, radši se nekoukám. Já se nemůžu vidět, ani slyšet. (Dája)
Ze začátku jsem se cítila trapně, teď už si trapně nepřijdu. Jsem na sebe hrdá. (Terka)
V poslední době je to úplně normální, ale ze začátku to bylo docela zvláštní. (Áďa S.)
Strašný. Vždycky vypadám, jak nevím co. (Lucka)

Jednou z volnočasových aktivit na naší škole je keramický kroužek. V tomto školním roce v něm
pod vedením Evy Svobodové pracuje 16 dětiček z prvního stupně. V době mé návštěvy pracovaly
na výrobě sněhuláčků. A vskutku jim to šlo od ruky. Máme to ve škole šikulky!
Tak děti, ať se vám práce daří a máte ze svých výrobků radost.
(Martin Dytrych)

Po

3. ledna

1. Šunkové halušky se zelím
2. Nudle s mákem
Út
4. ledna
1. Hovězí guláš, knedlík
2. Čínské nudle Singapur s kuřecím masem
St
5. ledna
1. Vepřový prejt, brambor, zelí
2. Bramborové krokety, špenát
Čt
6. ledna
1. Srbské rizoto
2. Vařené vejce, koprová omáčka, brambor
Pá
7. ledna
1. Marinovaná drůbeží prsa, bramborová kaše
2. Milánské špagety
Po 10. ledna 1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
2. Lívance
Út 11. ledna 1. Obalovaná ryba, brambor
2. Kovbojská pánev, chléb
St
12. ledna 1. Kuře po slovácku, rýže
2. Gnocchi se šunkou a sýrovou omáčkou
Čt
13. ledna 1. Selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát
2. Krupicová kaše
Pá
14. ledna 1. Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka
2. Segedínský guláš, knedlík
Po 17. ledna 1. Sekaná pečeně, brambor
2. Řecké šunkafleky
Út
18. ledna 1. Kuřecí řízek, těstovinový salát
2. Buchty
St
19. ledna 1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Hermelínové rizoto
Čt
20. ledna 1. Hovězí v mrkvi, brambor
2. Zeleninové bramboráky
Pá
21. ledna 1. Krůtí rolka s jablky a červeným zelím, chlupaté knedlíky
2. Boloňská směs, rýže
Po 24. ledna 1. Čína s rýží
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
Út
25. ledna 1. Rabí karbanátek, bramborová kaše
2. Drůbeží kari s bulgurem
St
26. ledna 1. Karlovarský guláš, noky
2. Plněná bramborová roláda, zelí
Čt
27. ledna 1. Valašské zapečené brambory
2. Kuřecí prsa v jogurtu, těstoviny
Pá
28. ledna 1. Hamburská kýta, knedlík
2. Zeleninový kuskus s gyros kostkami
Po 31. ledna 1. Císařský řízek (vepřové maso, protlak, houby, smetana, …), těstoviny
2. Rýžový nákyp s meruňkami
Vybírání stravného na leden: úterý 21.12. a středa 22.12. (7.30 – 11.15)
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)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do lednového čísla předávejte do 24.1. 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.

PROGRAM PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE
11. 01. - Žákem na zkoušku (od 15.30; další termíny: 18. 01., 25. 01.) … více na 2. str.
ŽÁKY 2. STUPNĚ ČEKÁ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
16. 01. - 21. 01. - Lyžařský výcvik (žáci 2. stupně, chalupa U Supa, Deštné v Orlických
horách) … více na 2. str.
DOSTANEME VYSVĚDČENÍ (VÝPISY)
25. 01. - Uzávěrka plusových a přestupkových bodů (v 14.00)
26. 01. - Pedagogická rada
31. 01. - Vydání výpisů z vysvědčení
(1. stupeň: 4. vyuč. hod., 2. stupeň: 5. vyuč. hod., po skončení těchto hodin je oběd)
CELOŠKOLNÍ PROJEKT
28. 01. - Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“
(konec vyučování: 1. – 4. roč. v 11.35, 5. – 7. roč. v 12.30, 8. – 9. roč. v 13.25)
… více na 2. str.
OSTATNÍ AKCE
12. 01. - Keramický kroužek (učebna 7.B, od 13.00)
27. 01. - Program s Prostorem Pro (4. ročník od 1. hodiny, 6. ročník od 3. hodiny)
28. 01. - Vychází lednové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 06. 01., 27. 01.
pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
Bude či nebude se hrát dle podmínek v lednu.
(stránku připravil Martin Dytrych)

Základní škola Bratří Čapků vám všem přeje spoustu splněných
přání, ať už hmotných či nehmotných, a krásné prožití Vánočních svátků
s blízkými i kamarády. Dále vám přejeme příjemně stráveného Silvestra
a doufáme, že se v novém roce všichni ve zdraví znovu sejdeme s dobitou
energií a se spoustou elánu do další práce.

