Do školní družiny jsme
dostali nové hračky.

Ve sběru vedu ve třech
kategoriích.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
5. ČÍSLO
20. ROČNÍKU (2021/2022)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Třetí lednový týden byl ve
znamení lyžařského výcviku.

Chodím do kurzu
„Žákem na zkoušku.

Byli jsme nakrmit
zvířátka.
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

OSLAVTE S NÁMI SV. VALENTÝNA!
Na pondělí 14. 2. je pro vás připraveno:
Pošlete své oblíbenkyni – svému
oblíbenci „Valentýnku“ (speciální
„valentýnská poštovní schránka“
bude od rána do 8.50 k dispozici u
dveří do místnosti zástupce ředitele;
„valentýnky“ budou předávány o
hlavní přestávce).
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ POŘÁDÁ PRO SVÉ ŽÁKY ODPOLEDNÍ BRUSLENÍ
NA ZIMNÍM STADIONU V TRUTNOVĚ.
Pro žáky 1. – 4. ročníku v úterý 15. února.
Odjezd: v 12.00 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 14.45 na náměstí T. G. M. v Úpici.
Pro žáky 5. – 9. ročníku ve čtvrtek 17. února.
Odjezd: v 12.50 z náměstí T. G. M. v Úpici.
Příjezd: cca v 15.30 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!
BLAHOVECKÉ HRY
Po coronavirové pauze se v únoru opět uskuteční
Blahovecké hry.
V úterý 22. února se od 8.00 představí žáci
1. – 3. ročníku,
od 10.00 bude tělocvična vyhrazena čtvrťákům
a páťákům.
Soutěžit se bude jako obvykle v člunkovém běhu,
hodu plným míčem, skoku z místa a šplhu.
Děti, moc se těšíme na vaše výkony a na skvělou
sportovní atmosféru!

V únoru jsou hned dvoje prázdniny!
V pátek 4. února se jedná o Pololetní prázdniny, od 28. února do 4. března proběhnou
Jarní prázdniny.

Od minulého školního roku jsme začali využívat elektronickou třídní knihu. Od školního roku
2022/2023 bychom chtěli povýšit digitalizaci naší dokumentace o další stupeň. Chystáme se
zavést elektronickou žákovskou knížku.
Žák(-yně) i jeho (její) rodiče budou mít kdykoliv přístup ke známkám. Co se ale změní, bude
skutečnost, že známky budou mít různou váhu, a to od 10% až po 100%.
A protože se jedná o krok velmi složitý, bude mu předcházet pečlivá příprava ze strany učitelů.
Už od 2. pololetí současného školního roku bude fungovat elektronická žákovská knížka ve
zkušebním režimu. Do zkušebního režimu ve 2. pololetí budou zapojeni vybraní rodiče a jejich
děti z 1. stupně a všichni rodiče a jejich děti ze stupně druhého. Veškeré další informace obdrží
děti i rodiče od třídního učitele.
Takto budou učitelé známky zadávat:

Od 1. září 2022 bude platit:
- elektronickou žákovskou knížku budou využívat všichni žáci a rodiče,
- „papírové“ žákovské knížky již nebudou existovat,
- v rámci elektronické žákovské knížky bude řešeno i hodnocení chování, což znamená, že
bude přehodnocen současný bodový systém a bude nahrazen systémem novým,
- budou umožněny elektronické omluvenky žáků ze strany rodičů,
- v případě elektronických omluvenek uděláme jedinou výjimku, kdo je nebude chtít
využívat, bude mít „papírový omluvný list“.
(Martin Dytrych)

V úterý 18. ledna proběhlo již druhé setkání dětí, které se přihlásily do kurzu "Žákem na zkoušku".
Ten již tradičně pořádá naše škola. Společně se svými rodiči či prarodiči kurz navštěvuje 26 dětí.
Tímto počtem jsme byli velmi mile překvapeni. Poprvé v historii jsme tak museli děti rozdělit do
tří tříd. Jednotlivé třídy vedou Mgr. Jana Hájková, Mgr. Veronika Prouzová a Mgr. Radka
Řeháková, kterým patří můj velký obdiv a velikánské poděkování.

A co na děti čeká? Především rozvíjení dovedností, které budou potřebovat ve škole. Jedná se
hlavně o grafomotoriku, pravo-levou orientaci, znakové a sluchové vnímání, předmatematické
představy a řečový vývoj.
Doufám, že dětem i jejich doprovodu vydrží počáteční nadšení. Přál bych si, aby byly děti na
školu připraveny co nejlépe.
(Martin Dytrych)

Nastala zima a zvířátkům ubyla potrava. A tak jsme si s dětmi řekli, že jim toto, pro ně náročné
období, zpříjemníme. Každý z nás přinesl z domova nějakou tu dobrůtku a vyrazili jsme
s taškami a pytlíky ke krmelci. V nich převažovalo ovoce a zelenina, zejména jablíčka a mrkve.
Děti měly radost, že pomůžou zvířátkům, a já měla radost z dětí.
Takže, zvířátka, dobrou chuť!
(Radka Řeháková)

Od února 2021 působí v ulicích Úpice nová terénní sociální služba pro děti a mládež od 6 do 22
let NZDM KLÍDEK. Ve spolupráci s městem ji 2x týdně ve čtvrtek a v pátek zajišťuje
organizace PROSTOR PRO z Hradce Králové, konkrétně pak dvojice sociálních pracovníků
Markéta a Petr. Jejich úkolem je pomáhat a podporovat děti a mladistvé, kteří se nacházejí
v nepříznivé životní situaci. Laicky řečeno, pomáhají řešit potíže ve vrstevnických nebo
rodinných vztazích, podporují plnění školních povinností, pomáhají, když děti a dospívající
tápají v tom, kdo vlastně jsou, mají sebepoškozovací sklony, experimentují s drogami, nebo jim
jen chybí smysluplné trávení volného času. V těchto a dalších tématech nabízí podporu a pomoc.
Takto se vám představují:
V PROSTOR PRO již 21 let pomáháme lidem
v kraji zvládat obtížné životní situace, které
mohou potkat během života kohokoliv z nás,
z mnohaleté zkušenosti víme, že naše práce má
smysl. Málokteré dítě, nebo mladý člověk
vyhledá pomoc odborníka, když se nachází
v krizi. Jsme tedy často ti první, kdo v rámci
práce v terénu umí podchytit problém včas,
a v tom se právě nachází síla a smysl naší
práce. Řešíme potíže včas, dokud ještě řešit
jdou.
„Základem je dostupná prevence. Proto sami mladé aktivně kontaktujeme přímo tam, kde tráví
svůj volný čas, v tom je největší výhoda terénní práce. Nikoho ale do ničeho nenutíme –
využívání naší služby je dobrovolné a bezplatné. Nabízíme vhodné alternativy a budujeme
důvěru, od toho se odvíjí další pomoc,“ přibližují pracovníci Markéta a Petr.
Naším poznávacím znamením je černý batoh se žlutým logem NZDM KLÍDEK. Služby jste si
mohli v obci už všimnout: přijíždíme i tzv. mobilním klubem – velkou pestrobarevně
posprejovanou dodávkou se jménem Garáž, kde nabízíme dětem nebo dospívajícím základní
zázemí, přivážíme volnočasové aktivity, prostor na to si napsat domácí úkol nebo si v klidu
popovídat.
V každém městě si vážíme spolupráce s místními institucemi, a jednou z nejdůležitějších je
pro nás škola. Proto jsme rádi, že jsme navázali spolupráci se Základní školou Bratří Čapků
a plánujeme společně tzv. streetwork na škole. V rámci něj se budeme setkávat se žáky školy,
kteří se na nás mohou s čímkoli obrátit, hovořit s námi o tom, co se jim daří nebo nedaří, napsat
si úkol, nechat si vysvětlit nějakou látku nebo se přijít odreagovat a odpočinout si od všedních
starostí. V kontaktu jsme samozřejmě i s učiteli školy, kdy se snažíme společně pomoci těm,
kteří se např. nemají doma o koho pevně opřít. Jsme anonymní, bezplatní, jednáme vždy
s respektem a v bezpečném prostoru.
Pro děti a dospívající jsme dostupní i na sociálních sítích, konkrétně na FB a IG „Klídek terén
SkUp“, také nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 722 507 911.
Žákům vzkazujeme: „Budete-li mít chuť nás poznat nebo budete-li něco potřebovat, klidně
se za námi stavte, rádi vás uvidíme.“
A rodičům: Milí rodiče, pokud byste potřebovali více informací, klidně se nám ozvěte
na telefonním čísle, koukněte na naše webové stránky: www.prostorpro.cz nebo se zastavte
v mobilním klubu (nejčastěji parkujeme na náměstí).
Markéta a Petr, tým sociálních pracovníků NZDM KLÍDEK, PROSTOR PRO, o.p.s

Vyjde výpravčí na peron a sděluje čekajícím cestujícím: „Mám pro váš dvě zprávy, dobrou a
špatnou. Ta dobrá je, že vlak v 07:10 přijede přesně. Ta špatná: ode dneška v této stanici nestaví!“
Přijdou dvě krysy do prodejny s televizory. Prodavač: „Tak co, jakou, milé zákaznice, černobílou
nebo barevnou?" Krysy: „To je jedno, hlavně aby měla hodně kanálů.“
Kolem zpoceného muže na velbloudu projede svěží muž na kole. Muž na velbloudu se ptá: „Prosím
Vás, to Vám není na tom kole horko?“ „Kdepak, čím jedete rychleji, tím víc Vás vzduch
ochlazuje.“ Muž tedy přiměje svého velblouda k šílené rychlosti. Žene ho tak, až velbloud padne
k zemi a nejeví známky života. Muž na něho zírá: „Nekecej, že jsi zmrznul.“
Ptá se učitelka Pepíčka: „Pepíčku, kde leží Trója?“ Pepíček odpoví: „Mezi dvójou a čtýrou.“
Přijde blondýnka do knihovny a rozzlobeně říká: „Tu poslední knihu jsem vůbec nepochopila, ta
snad ani nemá děj. Ani Vám nevím, kdo to napsal.” Knihovnice se podívá na stůl a začne křičet:
„Šéfe! Tak už vím, kdo nám vzal ten telefonní seznam!”

Slepice snese sedmikilové vejce, což vzbudí zájem médií a novináři se ptají kohouta: „Budete se
snažit o další, větší?“ „Ne!“ „A co tedy plánujete?“ „Rozbiju pštrosovi hubu!“
Taxikář doveze pána na místo a povídá mu: „Bude to za 300.“ Pán: „Tak to budete muset asi o
kousek couvnout, mám u sebe jen 200.“
„Halo, je tam společnost pro ochranu zvířat?“ „Ano, prosím.“ „Tak hned přijeďte k nám. Tady
sedí na stromě listonoš a strašně sprostě nadává našemu dobrmanovi!“
„Kubíčku, co koupíš babičce k narozeninám?“ „Kopací míč.“ „Ale babička přece nehraje fotbal.“
„Já vím, ale ona mi také vždycky dá knížku na čtení.“
Ptá se turista v Kongu domorodce: „Je možné se v této řece vykoupat"? „Pane, je tam plno
krokodýlů. Koupat se můžete až dva kilometry po proudu v místech, kde se už řeka vlévá do
moře." „A tam už krokodýlové určitě nejsou?" „Ne, pane, bojí se žraloků."
Porodní asistentka přichází k čekajícímu otci, který si netroufl být přítomen při porodu, a ukazuje
mu tři novorozence. „Nelekl jste se, že jich je tolik?“ „No... vlastně ne...“ říká rozpačitě tatínek.
„Tak je podržte, já jdu pro zbytek!“
Na výstavě květin přiběhne vyděšený pán k pořadateli: „Pomozte mi, prosím, ztratil se mi pes!“
„A kde jste ho naposledy viděl?“ „Tam u těch krásných červených kytek.“ „Myslíte ty
masožravé...?“
(Martin Dytrych)

V poslední době nás trochu trápí, že po
té skoro dvouleté pauze, v rámci které
byla uzavřena většina sportovišť, některé
děti zanevřely na sport.
A tak jsme se spolu s Televizí JS
rozhodli, zkusit je ke sportu znovu
přivést.
Vymysleli
jsme
seriál
medailonků
úspěšných
mladých
sportovců z Úpice a blízkého okolí.
Prostě dát dětem nějaký vzor.
A ukázat jim, že sport je ta správná cesta.
Cesta vedoucí nejen k úspěchům, ale také k
vlastní spokojenosti, disciplíně, pohodě a
kamarádství.
Seriál budou moderovat žákyně naší školy
Tereza Hejcmanová a Adéla Hrdinová.
Některé mladé a úspěšné sportovce mám již
vytipované. Ale přesto, kdybyste o někom
věděli, napište mi na messenger, na mail:
Martin.Dytrych@seznam.cz nebo mi přímo
zavolejte na 605313631.
Předem děkuji za případnou spolupráci.
(Martin Dytrych)

V karanténě jsme ve školním roce 2021/2022 měli zatím tři třídy. Ale pokud by se tak stalo další,
žádáme rodiče a především žáky, sledujte MOODLE. V případě krátké karantény tam budou
úkoly a v případě potřeby nějaká ta online hodina. Pokud se karanténa protáhne na víc pracovních
dní, najedeme na systém online výuky.
(Martin Dytrych)

Zpráva z neděle 16. ledna
Kolem 16:00 jsme dorazili na chalupu U Supa v Deštném v Orlických horách. K večeři byly
brambory s kuřetem. Všichni máme dobrou náladu a těšíme se na zítřejší lyžovačku.

Zpráva z pondělí 17. ledna
Dnes ráno jsme vyrazili poprvé na svah. Sice byla mlha a foukalo, ale za to nám nachumelilo.
Lyžaře jsme rozdělili do 3 družstev podle výkonnosti a seznámili je s pravidly chování na svahu.
Všichni sjezdovku zvládli bez větších problémů. Po náročném začátku byli mnozí promrzlí a
unavení a tak nebylo překvapením, že na odpolední pěší tůru se už nikdo nepřihlásil. Doufejme, že
zítra budeme mít více sil a pěkné počasí.

Zpráva z úterý 18. ledna
Dnes převážně azůro, tak
jsme si lyžovačku pořádně
užili. Protože měli lyžníci
stále dost sil, vyrazili jsme
odpoledne na menší túrku k
překrásnému
kostelu.
Někteří si cestu zpestřili
pěknou koulovačkou.

Zpráva ze středy 19. ledna
Dnes nebylo azůro jako včera, ale nefoukalo a lyžovalo se zase skvěle. Třetí den je odpočinkový, a
proto jsme na odpoledne naplánovali různé společenské hry. Nálada byla výborná a hodně jsme se
u nich nasmáli.

Zpráva ze čtvrtku 20. ledna
Po dopolední vánici, kdy vydrželi na
sjezdovce jen nejodvážnější, jsme se
dočkali sluníčka a zase byla super
lyžovačka. Většině zůstalo ještě trochu sil,
a tak jsme vylezli na nedalekou vyhlídku.
Na cestě zpět si někteří ještě zablbli v
čerstvém sněhu.

Zpráva z pátku 21.
ledna
Včera večer jsme
ještě vyhlásili soutěž
o nejlepší skok do
sněhu
v trenkách,
účast byla veliká.
Poslední
den
na
sjezdovce jsme si za
slunečného
počasí
parádně užili. Balíme,
a už se těšíme domů.
(Radka Štěpánská)

bludištěm?
Projdeš květinovým
projít skrz rybičku?
Dokážete

Pospojuj čísla od 1 do 43. Obrázek si vybarvi.

"B" words – slovíčka začínající "B"
VOCABULARY – „B“
BOTTLE - lahev
BOAT - loďka
BIG - velký
BOOTS - boty
BOOK - knížka
BREAK - přestávka
BEAR - medvěd
BAG - taška
BLACK - černá
BIRD - ptáček
BLUE - modrá
BABY - mimčo
BUG - brouček
BREAD - chléb

PUZZLE 2 – Harry Potter´s thing
Najdi ve čtyřsměrce tyto názvy:
modrá, přestávka, ptáček, mimčo,
velký,brouček, chléb, boty, knížka,
loďka, medvěd
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PUZZLE 1 – something to eat (něco k jídlu)

boty
černá
modrá
velký
loďka
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __

TAJENKA:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Výherci z předešlého čísla:
3.A - J.Kubík, 5.A - K.Ludvigh,
E.Hrůzová, 6.B - M. Kaslová,
9.A - A. Šrytrová

PUZZLE 3 – something to enjoy :)
kniha
brouček
velký
mimčo

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

lahev
přestávka

Správná odpověď:

taška

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

modrá

Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do 11. 2.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.
Good Luck 

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

V prosinci absolvovaly poslední tři třídy druhého stupně besedu „Tvoje
cesta onlinem“ s okresním preventistou Policie ČR, panem Lukášem
Vincencem. I zde se žákům dostalo poučení o zásadách bezpečného
chování na sociálních sítích, jak poznat predátora, jak předcházet
kyberšikaně a řešit ji. Žáci byli seznámeni i se skutečnými případy, kdy
predátoři skrývající se za věrohodně působícími falešnými profily vylákali
z dětí a mladistvých intimní fotografie, aby je pak následně vydírali,
šikanovali, nutili k osobním setkáním a dokonce znásilnili.
Stejně jako v ostatních třídách druhého stupně i žáci 7.B, 8.A a 8.B
sociální sítě hojně využívají, zdaleka ne všichni mají soukromé nastavení
svých profilů, řada dětí zveřejňuje osobní fotografie a informace, osobně
nezná všechny své sledující, některé se dokonce neznámí lidé pokoušeli
kontaktovat.
Vážení rodiče, sledujte profily svých dětí na sociálních sítích, kontrolujte, kolik času a s kým tráví
na mobilních zařízeních, využívejte rodičovské zámky, mluvte se svými dětmi o tom, co v online
prostoru dělají a jaká nebezpečí na ně v online světě mohou číhat, sledujte změny v jejich chování
a ptejte se, co je způsobilo. Dětem je online prostor zpravidla mnohem bližší než nám dospělým,
tráví v něm hodně času, snažme se tedy všichni, aby se v něm uměly pohybovat bezpečně. Pokud
máte zájem o podrobnější informace, najdete je třeba zde
https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rodice/desatero-dobrehokybernetickeho-rodice/ nebo zde http://www.kybersikana.eu/p/rodice.html.
(Renata Kafková)

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…

Ve čtvrtek 13. ledna se třeťáci letos již potřetí vydali do úpické knihovny. Paní knihovnice si
pro ně připravila přednášku na téma „Pohádky“. Na děti čekaly úkoly, ve kterých ukázaly, jak
znají klasické pohádky. Kromě těch lidových byla řeč i o pohádkách moderních. Jednu takovou
dětem paní knihovnice přečetla, a poté si děti vyzkoušela, jak poslouchaly.
Na závěr se třeťáci rozběhli mezi regály a dle své libosti si vybírali knížky, které si potom
vypůjčili domů. Knížka pohádek je totiž jejich další povinnou četbou.
(Veronika Prouzová)

I v letošním roce naše škola uskuteční letní
tábor v Janských lázních.
TERMÍN: 1. 8. – 5. 8. 2022
MÍSTO: Janské Lázně – Hoffmanova
bouda
CENA: bohužel nám byla navýšena cena
za ubytování a stravu, ceny za dopravu a
vstupy také vzrostly, proto se konečná
cena vyšplhala na 3 500,- Kč
CENA ZAHRNUJE: dopravu na tábor a
zpět, ubytování, stravování, pitný režim,
výlet lanovkou na Černou horu, Lanový
park v Janských Lázních, lukostřelbu,
stezku korunami stromů, ceny do soutěží.
Přihlášku a bližší informace získáte u paní
Jansové ve školní družině.
(Eva Jansová)

Lednový pobyt ve školní družině byl ve znamení her s dárky od Ježíška. A tak se z nás stali zdatní
stavitelé, konstruktéři, architekti, ale také sportovci…
(Eva Jansová)

Průběžné pořadí nejlepších sběračů k 12. lednu 2022.

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

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

413 kg
183 kg
143 kg
84 kg
73 kg
43 kg

plastové lahve
Petr Vít (5.A)
Kristýna Pourová (6.A)
Markéta Feketová (3.B)
Tereza Feketová (5.A)

325 ks
105 ks
60 ks
60 ks

sběr kovových víček
1. Antonín Došek (4.A)
2. Tereza Přívratská (6.B)
3. Markéta Feketová (3.B)
4. Kristian Ludvigh (5.A)
5. Filip Hejna (1.A)
6. Samuel Vít (8.A)
7. Markéta Trojanová (6.A)
8. Tereza Feketová (5.A)
9. Kristýna Pourová (6.A)
10. Martin Farský (3.A)

5 000 ks
4 000 ks
3 530 ks
2 980 ks
2 500 ks
1 200 ks
900 ks
800 ks
265 ks
170 ks

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

sběr vybitých baterií
Tereza Přívratská (6.B)
2 425 ks
Antonín Došek (4.A)
250 ks
Martin Farský (3.A)
190 ks
Samuel Vít (8.A)
133 ks

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sběr plastových víček
Vojtěch Hejna (4.A)
5 950 ks
Tereza Přívratská (6.B)
2 670 ks
Filip Hejna (1.A)
1 200 ks
Samuel Vít (8.A)
500 ks
Martin Farský (3.A)
445 ks
Markéta Feketová (3.B)
135 ks
Tereza Feketová (5.A)
130 ks
Kristýna Pourová (6.A)
130 ks

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

Út

1. února
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2. února

Čt

3. února
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4. února

Po

7. února

Út

8. února

St

9. února

Čt

10. února

Pá

11. února

Po

14. února

Út

15. února

St

16. února

Čt

17. února

Pá

18. února

Po

21. února

Út

22. února

St

23. února

Čt

24. února

Pá

25. února

Po

28. února

1. Kuřecí minutkový guláš, rýže
2. Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
1. Domácí sekaná, knedlík, zelí
2. Sýrový karbanátek, bramborová kaše
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Chalupářské těstoviny (šunka, zelenina, sýr)
Pololetní prázdniny
1. Hovězí cibulář, bramborový knedlík
2. Sicilské špagety (kečup, mrkev, drůbeží maso)
1. Zapečené těstoviny
2. Ovocné kynuté knedlíky
1. Zeleninové krokety se sýrem, bramborová kaše
2. Maso tří barev, čínské nudle
1. Cikánská vepřová pečeně, rýže s čočkou
2. Špekové knedlíky, zelí
1. Kuře pečené, brambor
2. Lasagne
1. Vepřové na paprice, těstoviny
2. Slezská cmunda (bramborák, uzené maso, zelí)
1. Smažený drůbeží řízek, bramborová kaše
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
1. Klopsy ve svíčkové omáčce, knedlík
2. Neapolské nudle
1. Čočka s párkem
2. Špenátové halušky s osmaženou cibulkou, sýrem a šunkou
1. Marinované krůtí medailonky, rýže
2. Zapečená brokolice se smetanou a sýrem, brambor
1. Italský guláš, těstoviny
2. Langoše
1. Obalované rybí porce, brambor
2. Kuskus s pórkem a žampiony
1. Hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát
2. Tyrolské brambory
1. Rizoto z krůtího masa
2. Žemlovka
1. Český řízek, brambor, červené zelí
2. Kuřecí špagety se sýrovou omáčkou
Jarní prázdniny

Vybírání stravného na únor: pátek 28.1. a pondělí 31.1. (7.30 – 11.15)
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)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do únorového čísla předávejte do 21.2. 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
01. 02. - Žákem na zkoušku (od 15.30; další termíny: 08. 02., 15. 02., 22. 02)
PŘIHLÁŠKY NA SŠ A SOU
07. 02. - Třídní učitelé předají vycházejícím žákům předvyplněné přihlášky na SŠ a SOU
14. 02. - Žáci předají vyplněné přihlášky na SŠ a SOU výchovné poradkyni
17. 02. - Výchovná poradkyně předá žákům vyplněné a potvrzené přihlášky na SŠ a SOU
OSLAVTE S NÁMI VALENTÝNA
14. 02. - Valentýnská pošta na naší škole … více na 2. str.
POJEĎTE SI S NÁMI ZABRUSLIT
15. 02. - Bruslařské odpoledne pro žáky 1. – 4. ročníku … více na 2. str.
(odjezd v 12.00 z náměstí TGM, příjezd v 14.45 na náměstí TGM)
17. 02. - Bruslařské odpoledne pro žáky 5. – 9. ročníku … více na 2. str.
(odjezd v 12.50 z náměstí TGM, příjezd v 15.30 na náměstí TGM)
BLAHOVECKÉ HRY
22. 02. - Blahovecké hry pro žáky 1. – 5. ročníku … více na 2. str.
OSTATNÍ AKCE
25. 02. - Vychází únorové číslo školního časopisu
POLOLETNÍ PRÁZDNINY: pátek 04. 02.
JARNÍ PRÁZDNINY: 28. 02. – 04. 03.
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga – 10. 02., 24. 02.
pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
Výše uvedené akce se uskuteční za předpokladu, že to umožní epidemiologická situace.
(stránku připravil Martin Dytrych)

