Byli jsme bruslit na Zimním
stadionu v Trutnově.

Školní družina si
zahrála na olympiádu.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
6. ČÍSLO
20. ROČNÍKU (2021/2022)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Poslední lednový pátek
proběhl projekt Já, ty, my, oni.

V úterý 22. února se
konaly Blahovecké hry.

A mnoho dalšího ...

Naše třída měla program
s Prostorem Pro.

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
NABÍDKA LETNÍHO TÁBORU
ŠKOLNÍ DRUŽINY
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)

E-mail:
blahovkaupice@volny.cz
zakouril@zsbcupice.cz
Webové stránky školy:
zsbcupice.cz

Na pátek a sobotu 25. – 26. března je pro žáky
7. – 9. ročníku připravena víkendovka
„MÉ STATEČNÉ JÁ“.
Pedagogický dozor na víkendovce:
Mgr. Martin Dytrych a Mgr. Martin Zakouřil.
Začneme v pátek v 16:00, víkendovku
ukončíme v sobotu v 11:00.
Program:
různé hry, aktivity a soutěže.
Přijďte si vyzkoušet své možnosti, pobavit se a
utužit kolektiv!
Pro účastníky je připravena večeře i snídaně.
Přihlášky budou rozdávány v pondělí
14. března.
Víkendovka je určena maximálně 32 žákům.
V případě většího zájmu rozhoduje chování ve
škole a termín odevzdání přihlášky.

Na přelomu února a března, konkrétně od 28. února do 4. března, proběhnou
Jarní prázdniny.

2. stupeň:
1.
Lucie Tláskalová (6.A)
2.
Adriana Součková (6.B)
3.
Markéta Trojanová (6.A)
4.
Diana Kuťáková (8.A)
5.
Ivona Szelke (9.A)
6.
Nikola Hájková (6.A)
7.
Adéla Homolová (6.A)
8.
Tereza Jakubčaninová (9.A)
9. – 10. Adriana Davidová (8.B)
9. – 10. Lucie Zahradníková (7.B)
11.
Kateřina Šrytrová (8.B)
12.
Jakub Přívratský (6.A)
13.
Tereza Přívratská (6.B)
14.
Kristýna Křížková (8.A)
15. – 17. Dominika Davidová (8.A)
15. – 17. Eliška Sobotková (8.A)
15. – 17. Tereza Wernerová (8.B)
18. – 19. Nicol Anna Hejnová (7.A)
18. – 19. Andrea Šrytrová (9.A)
20.
Kristýna Pourová (6.A)

36 b.
33 b.
31 b.
31 b.
26 b.
25 b.
22 b.
21 b.
20 b.
20 b.
18 b.
18 b.
17 b.
17 b.
16 b.
16 b.
16 b.
16 b.
16 b.
16 b.

Při rovnosti bodů rozhodoval lepší prospěch a menší
počet přestupkových bodů.

1. stupeň:
Filip Hejna, Miloš Šebek (1.A)
Tadeáš Antoš, Eliška Slezáková (1.B)
Matyáš Kameník, Štěpánka Kuhnová, Daniela Teichmannová (2.A)
Stella Hetflejšová, Lukáš Málek (3.A)
Martin Jiránek, Matylda Maravaud (3.B)
Adéla Baboráková, Vojtěch Hejna (4.A)
Tereza Feketová, Tereza Ježková, Natálie Kadaníková (5.A)
Vojtěch Kubík, Andrea Viková (5.B)

Úterý 22. února 2022 bylo v naší škole ve znamení Blahoveckých
her.
Po roční přestávce předvedli žáci svou tělesnou zdatnost ve šplhu,
hodu medicinbalem, skoku z místa a svou rychlost v člunkovém
běhu. Nejdříve proběhla třídní kola a čtyři nejlepší postoupili do kola
školního. Každou třídu reprezentovalo družstvo chlapců a družstvo
dívek, a tak měli soutěžící možnost porovnávat své výkony s výkony
z paralelní třídy. Celé dopoledne se ozývalo hecování a fandění a
byla vidět snaha závodníků podat co nejlepší výkony.
Nový rekord školy nepadl. Prvním třem byl odměnou diplom a
medaile.
Z chlapců dosáhl nejvyššího bodového ohodnocení Jiří Bárta (4.A) s
53 body.
Mezi nejlépe bodově ohodnocená děvčata patří Markéta Feketová
(3.B) s 63 body.
Zde uvádíme pouze „medailová“ umístění, podrobné výsledky jsou
na webových stránkách školy.
(Eva Jörková)
Dívky – 1. ročník
1. Eliška Slezáková (1.B)
2. Michaela Jirková (1.A)
3. Lucie Ledvinová (1.A)

48 b.
46 b.
40 b.

Chlapci – 1. ročník
1. Kryštof Nyklíček (1.B) 45 b.
2. Jaroslav Rožec (1.B)
42 b.
3. Petr Hrdina (1.A)
30 b.
Dívky – 2. ročník
1. Adriana Andršová (2.A) 52 b.
2. Liana Fabiánová (2.A)
34 b.
3. Tereza Junková (2.A)
29 b.
Chlapci – 2. ročník
1. Petr Kuťák (2.A)
44 b.
2. Tomáš Jirka (2.A)
38 b.
3. Adam Tyc (2.A)
29 b.

Dívky – 3. ročník
1. Markéta Feketová (3.B)
2. Linda Rybárová (3.A)
3. Matylda Maravaud (3.B)

63 b.
51 b.
38 b.

Chlapci – 3. ročník
1. Martin Farský (3.A)
51 b.
2. Nicolas Rybár (3.B)
47 b.
3. Adam Kaplan (3.B)
41 b.

Dívky – 4. ročník
1. Jenifer Fabiánová (4.A)
2. Tereza Vítová (4.A)
3. Magdaléna Ottová (4.A)

Dívky – 5. ročník
1. Tereza Luštincová (5.A)
2. Andrea Viková (5.B)
3. Tereza Feketová (5.A)

53 b.
27 b.
25 b.

Chlapci – 4. ročník
1. Jiří Bárta (4.A)
53 b.
2. Jan Havrda (4.A)
45 b.
3. Petr Pichl (4.A)
40 b.

59 b.
52 b.
50 b.

Chlapci – 5. ročník
1. Jakub Kaplan (5.B) 40 b.
2. Ondřej Zubaj (5.B) 40 b.
3. Michal Nývlt (5.A) 36 b.

Zástupci Prostoru Pro, Verča a Aleš, zavítali konkrétně do tříd 4.A a 6.B. S sebou přivezli
program na téma vztahy a komunikace.
Prvním bodem bylo vzájemné seznámení. Představili se jak lektoři, tak i děti. Ti o sobě navíc
prozradili i některé další věci. Třeba, jaké mají nejraději jídlo. A pak už následovala jedna aktivita
za druhou. Povídání střídaly různé činnosti, při kterých musely děti spolupracovat. Jednou ve
dvojicích, podruhé ve skupinách. Ze všech činností a her byla vyvozena nějaká pravidla pro
správné chování v kolektivu. Na závěr pak Verča s Alešem zodpověděli anonymní dotazy, které
mohly děti vkládat do speciální krabičky o přestávce.
Program byl velice pečlivě připraven a děti rozhodně bavil. Doufejme, že si z jeho průběhu
odnesou něco dobrého pro svůj třídní kolektiv.
(Martin Dytrych)

Rybář chytá ryby a vykoukne u něj krokodýl a povídá mu: „Tak co, berou, berou?“ „Ty brďo, ani
ťuk.“ „Tak se na to vykašli a pojď se vykoupat.“
Blondýnka si v autoškole poprvé sedne za volant a spustí: „Tak toto je bezpečnostní pás, tím se
musím připoutat. Aha, a tohle je řadící páka, rozumím, tou budu řadit rychlosti. Jo, a tohle je volant
a na něj položím ruce a budu s ním točit, abych zatočila. Jasný, a tady je klíček v zapalování,
rozumím, tím nastartuju.“ Najednou se podívá na podlahu, chvíli je ticho a pak řekne: „Myslím, že
máme problém. Jsou tu tři pedály a já mám jen dvě nohy.“
V soudní síni: ,,Jak jste zabil svou ženu?“' ,,Kladivem.'' Z publika se ozve: ,,Ty svině!'' Soudce:
,,Tady rozhoduje soud a ne Vy!'' Z publika: ,,Já nerozhoduji, ale minulý týden jsem si byl u něj
dvakrát kladivo půjčit a on mi tvrdil, že žádné nemá.''
Přišla holčička k holiči a pláče: „Copak je ti, drobečku, stalo se něco?" „Maminka říká, že jste mě
ostříhal moc nakrátko, ostříhejte mě na delší."
„Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy je hrozně nemocný.“ „V pořádku a kdo
volá?“ „Můj táta.“

Jede chlap v Mexiku po dálnici 100 kilometrovou rychlostí a najednou se mu auto pokazí a zastaví
v pustině. Nejbližší vesnice je 70 km daleko. Řidič otevře kapotu, ale nedaří se mu auto opravit.
Najednou přiběhne černý kůň, strčí hlavu do motoru, zařechtá a zase odběhne. Chlap na to
překvapeně kouká, sedne za volant, vezme klíček, zkusí nastartovat a motor hned naskočí. Dojede
do nejbližší vesnice, tam uvidí sedláka a povídá mu: „Prosím Vás, mně se stala taková věc, rozbilo
se mi na dálnici auto. Najednou přiběhl černý kůň, strčil hlavu do motoru a auto hned jelo.“
Sedlák mu klidným hlasem odpoví: „To máte kliku, že kolem neběžel ten bílý, ten tomu prdlajs
rozumí.“
Jedině Chuck Norris umí vypít prázdnou flašku.
Policajti se baví o přidělených bytech. První povídá, že měl v bytě samou díru, takže do půlnoci
jenom sádroval. Druhý si stěžoval, že pracoval až do rána, protože parkety byly popřehazované a
musel je srovnávat. „To já to měl nejhorší,“ povídá třetí, „já se do bytu vůbec nedostal.“ „Ztratil
jsi klíče?“ „To ne, ale na výtahu bylo napsáno, že je pro dvě osoby a ani do rána jsem se toho
druhého nedočkal!“
Povídal starý pán: „Včera jsme si udělali s babičkou krásný večer. Já se díval na fotbalový přenos
v hospodě, ona doma na seriál..."
(Martin Dytrych)

V pátek 28. ledna jsme po roční pauze uskutečnili celoškolní projekt „Já, ty my, oni“. Naši
nejmladší žáci (1. – 4. ročník) se celé dopoledne věnovali sebepoznávání a poznávání svých
spolužáků a třídy jako celku. K vidění byla spousta činností, včetně všelijakého porovnávání,
měření či sportovních výkonů (například přeskok švihadla).

Žáci 5. – 7. ročníku se zaměřili na náš kontinent, tedy Evropu. Všechna témata a všechny činnosti
snad ani nelze vyjmenovat. Tak aspoň namátkou. Děti vybarvovaly velkou mapu Evropy, hrály
pexeso, dozvěděly se zajímavosti o evropských památkách, osobnostech, hudbě či jídlu.
Představeni jim byli taktéž nejznámější autoři dětské literatury.

Pro osmáky bylo připraveno téma volby. Na
úvod se dozvěděli, jaké volby je u nás
v budoucnu čekají. Dále si vyhledali výsledky
dvou posledních voleb do poslanecké sněmovny
a do obecního zastupitelstva. V druhé části je
pak čekalo to podstatné. Vyzkoušeli si, jak
takové komunální volby probíhají. Vytvářeli
programy, které představili, volili a vytvářeli
povolební koalici.

Deváťáky zaměstnalo téma „Demokracie jako
protiváha diktatury“. V první hodině si definovali
pojem diktatura a pak si povídali o nejznámějších
diktaturách minulosti, ale také o těch současných.
Následoval film Hitler, Stalin a já. Po něm už
přišla na řadu sametová revoluce a vyprávění o
listopadu 1989.
(Martin Dytrych)

V úterý 15. února jsme se vydali na bruslení s dětmi z 1. - 4. ročníku. Zpočátku jsem měl trochu
obavu, aby se jich přihlásil dostatek, ale realita předčila mé očekávání. Do Trutnova s námi
odjelo 29 malých bruslařů. A to ještě několika dětem zhatila účast nemoc či karanténa.
Led jsme měli pronajatý na 90 minut. Kromě volného bruslení jsme trénovali zatáčení, slalom,
soutěžili o nejrychlejšího bruslaře/bruslařku a hráli na ovečky a vlka.
Na ledě panovala skvělá nálada, která byla podtržena faktem, že nedošlo k žádnému úrazu
(aspoň tedy o žádném nevím).
Vůbec největší radost mám ze začínajících
bruslařů. Ti do jednoho udělali velký
pokrok.
Velké poděkování z mé strany putuje
všem, kteří se mnou na akci
spolupracovali. Tedy paním učitelkám
Handlířové, Machačové a Prouzové, panu
řediteli Zakouřilovi a holkám z 9.A Terezce Hejcmanové, Domče Meierové a
Andrejce Šrytrové.
(Martin Dytrych)

Málokdy začínám článek slovy: „Jsem nadšen!“ Ale tentokrát to sedí. Ve čtvrtek 17. února s námi
vyrazilo bruslit 45 žáků výše jmenovaných ročníků. Myslím, že se jedná dokonce o rekord, víc
žáků s námi nikdy nebylo. Tak snad se jim už začíná stýskat po pohybu.
Zimní stadion v Trutnově jsme si opět zapůjčili jen pro sebe na 90 minut. Volné bruslení jsme
střídali se soutěží o nejrychlejší bruslařku/nejrychlejšího bruslaře a s hrou na ovečky a vlka. A
samozřejmě jsme se také věnovali několika začátečníkům, kteří udělali velké pokroky. Doufám,
že si to všichni účastníci užili podle svých představ.
Děkuji panu řediteli za spolupráci. Z bruslení jsme pro vás navíc udělali naši reportáž, tak se
mrkněte.
(Martin Dytrych)

v hrnečku?
Neztratíš
skrz rybičku?
Dokážeteseprojít

Pospojuj čísla od 1 do 53. Obrázek si vybarvi.

"L" words – slovíčka začínající "L"
VOCABULARY – „L“
LION - lev
LAMB - jehňátko
LONG - dlouhý
LITTLE - malý
LAKE - jezero
LESSON - vyuč. hodina
LEMON - citrón
LISTEN - poslouchat
LIGHT - světlo
LIKE - mít rád
LOOK - dívat se
LORRY - náklaďák
LAND - země
LAZY - líný
PUZZLE 2 – potřebná budova :)
lev
poslouchat
jehně

PUZZLE 1 – Najdi přídavné jméno :)
Vyškrtej: poslouchat, citrón, jehně,
jezero, malý, náklaďák, světlo, dívat se,
lev, mít rád, vyuč. hodina, dlouhý
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TAJENKA:

__ __ __ __ __ __

lake
look
like
náklaďák
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __
Výherci z minulého čísla: 3.B – Feketová M.,
4.A – Vítová T., Petirová A., 5.A Feketová T.,
Ježková T., 9.A – Meierová D.

PUZZLE 3 – Najdi zvířátko :)
malý

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

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

světlo

Správná odpověď:

líný

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

jehně

Pravidla soutěže: všechny tři správně vyplněné odpovědi
na tomto soutěžním lístku odevzdej nejpozději do 11. 3.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.
Good Luck ☺

náklaďák
země
TAJENKA:

__ __ __ __ __ __

stránku připravila Silvie Žďárská

V úterý 25. ledna se naši páťáci v městské knihovně seznámili s dalším literárním útvarem –
komiksem. Během pečlivě připravené lekce se od paní knihovnice dozvěděli spoustu zajímavostí
o tomto mezi dětmi oblíbeném, ale poněkud okrajovém žánru.
A tak už vědí, že základem jsou kresby v obdélnících jednotlivých panelů a že komiksy používají
k zobrazení mluvené řeči nebo myšlenek různé „bubliny“. Seznámili se také s historií komiksů
a společně vzpomínali na ty nejznámější – Supermana, Spidermana, ale i na náš Čtyřlístek, Rychlé
šípy či na Barbánka.
Paní knihovnice nakonec dětem představila řadu knih klasické literatury, které pro současné
čtenáře vycházejí právě v komiksové podobě. Vybrat si může každý, koho tento žánr oslovil.
(Eva Prouzová)

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Hurá, blíží se Zimní olympijské hry, a tak i naše družina uspořádala svoji olympiádu v
tělocvičně.
Netradičně si děti vyzkoušely některé zimní sporty. Prostě byla to paráda. Za snahu a odvahu
dostaly děti sladkou odměnu.
(Eva Jansová)

Vzhledem k minimu různých soutěží jsem se
rozhodl, že uspořádám aspoň školní kolo
Zeměpisné olympiády. Proběhlo ve dnech 10. –
14. února, a to ve všech třech kategoriích.
Všem níže jmenovaným děkuji za účast a snahu.
(Martin Zakouřil)
Výsledné pořadí – 6. ročník:
1. Adriana Součková (6.B) – 24 bodů
2. Daniela Lelková (6.A) – 17 bodů
3. Jakub Přívratský (6.A) – 15,5 bodu
4. Markéta Trojanová (6.A) – 15 bodů
5. Michal Kuba (6.B) – 14,5 bodu
6. Lucie Tláskalová (6.A) – 14 bodů
7. Daniela Grundová (6.A) – 13 bodů
8. Markéta Snítilová (6.B) – 12,5 bodu
9. Michaela Kaslová (6.B) – 10 bodů
10. Kristýna Pourová (6.A) – 7 bodů)
Výsledné pořadí – 7. ročník:
1.
Jakub Šitina (7.A) - 12 bodů
2.
Anna Schejbalová (7.A) - 12 bodů
3.
Lucie Zahradníková (7.B) - 12 bodů
4.
Jáchym Sobotka (7.A) - 11 bodů
5. – 6. Filip Dufek (7.A) - 8 bodů
5. – 6. Andrea Jursíková (7.A) - 8 bodů
7.
Tomáš Maršík (7.A) - 6 bodů
O pořadí v případě rovnosti bodů, rozhodl vyšší
počet bodů v práci bez atlasu.

Výsledné pořadí – 8. + 9. ročník:
1. Čeněk Grund (9.A) – 23 bodů
2. Tomáš Urban (8.A) – 16 bodů
3. Ondřej Lokvenc (8.A) – 10 bodů

Nejen o známkách by měla být škola. Důležité jsou také vztahy mezi žáky, a to nejen v rámci jedné
třídy. Proto jsme se už před řadou let rozhodli pořádat „Valentýnský den“. A ten proběhl právě
dnes, tedy v pondělí 14. února.
Od brzkých ranních hodin byla k dispozici speciální krabice, do které mohli žáci vhazovat přání, ale
také třeba drobné dárečky. Myslím, že letošní rok zcela jasně předčil ty minulé. Valentýnek byla
celá hromada. Nepočítali jsme je, ale jistě jich bylo víc než 100.
Valentýnským doručovatelkám a doručovatelům trvalo jejich roznesení dvě přestávky. Velmi jim
za jejich dnešní práci děkuji.
(Martin Dytrych)

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

Průběžné pořadí nejlepších sběračů k 18. únoru
2022.
sběr papíru
sběr vybitých baterií
Petr Vít (5.A)
413 kg
1. Tereza Přívratská (6.B)
2 425 ks
Tereza Feketová (5.A)
196 kg
2. Antonín Došek (4.A)
250 ks
Markéta Feketová (3.B)
173 kg
3. Martin Farský (3.A)
190 ks
Monika Jindrová (2.A)
118 kg
4. Samuel Vít (8.A)
133 ks
Vojtěch Hejna (4.A)
73 kg
5. Antonín Přívratský (3.A)
36 ks
Filip Hejna (1.A)
43 kg

1.
2.
3.
4.

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

325 ks
105 ks
104 ks
104 ks

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

19 000 ks
8 750 ks
4 000 ks
3 530 ks
2 980 ks
2 500 ks
1 200 ks
900 ks
800 ks
765 ks
265 ks
170 ks

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

sběr plastových víček
1. Daniela Grundová (6.A)
33 100 ks
2. Natálie Kadaníková (5.A) 10 825 ks
3. Vojtěch Hejna (4.A)
5 950 ks
4. Tereza Přívratská (6.B)
2 670 ks
5. Antonín Přívratský (3.A)
2 247 ks
6. Filip Hejna (1.A)
1 200 ks
7. Antonín Došek (4.A)
520 ks
8. Samuel Vít (8.A)
500 ks
9. Martin Farský (3.A)
445 ks
10. Adéla Lelková (1.A)
340 ks
11. Daniela Lelková (6.A)
340 ks
12. Markéta Feketová (3.B)
135 ks
13. Tereza Feketová (5.A)
130 ks
14. Kristýna Pourová (6.A)
130 ks

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

1.- 4. března Jarní prázdniny
Po 7. března
Út

8. března

St

9. března

Čt

10. března

Pá

11. března

Po 14. března
Út

15. března

St

16. března

Čt

17. března

Pá

18. března

Po 21. března
Út

22. března

St

23. března

Čt

24. března

Pá

25. března

Po 28. března
Út

29. března

St

30. března

Čt

31. března

1. Srbské rizoto
2. Gnocchi s drůbežím masem a zakysanou smetanou
1. Kuře na paprice, těstoviny
2. Bavorské vdolečky
1. Hovězí v mrkvi, brambor
2. Boloňská směs s rýží
1. Krůtí řízky a la zvěřina, knedlík
2. Francouzské brambory
1. Smažený karbanátek, bramborový salát
2. Barevné špagety (zelenina, kuře, česnek...)
1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
2. Tortily
1. Krůtí roláda, rýže
2. Bramborové krokety, špenát
1. Obalovaná ryba, bramborová kaše
2. Bulgur s vepřovým masem a zeleninou
1. Moravský vrabec, chlupatý knedlík, zelí
2. Palačinky
1. Kuřecí prsa na másle s jablky, brambor
2. Vařené vejce, koprová omáčka, knedlík
1. Uzené maso, hrachová kaše, okurka
2. Hovězí nudličky s kečupem, kuskus
1. Guláš a la španělský ptáček, rýže
2. Vaječná omeleta se špenátem, brambor
1. Kuřecí stehno, knedlík, zelí
2. Krupicová kaše
1. Sekaná pečeně, brambor
2. Těstovinový salát s tuňákem
1. Kotlety po italsku, těstoviny
2. Smažená brokolice, brambor
1. Rizoto pražského uzenáře
2. Halušky se zelím a kuřecím masem
1. Rybí kroketa se sýrem, bramborová kaše
2. Zapékané šumavské nudle (houby, šunka, pórek, sýr)
1. Selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát
2. Italské těstoviny se zeleninou a mletým masem
1. Krůtí nudličky s bylinkami a smetanou, brambor
2. Buchty

Vybírání stravného na březen: čtvrtek 24.2. a pátek 25.2. (7.30 – 11.15)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 19 obědů x 26 Kč = 494 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 19 obědů x 28 Kč = 532 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 19 obědů x 30 Kč = 570 Kč
pro veřejnost …………………….......... 19 obědů x 72 Kč = 1368 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 březnového čísla předávejte do 23.3. 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
08. 03. - Žákem na zkoušku (od 15.30; další termíny: 15. 03., 22. 03., 29. 03)
PROGRAM S PROSTOREM PRO
10. 03. - Druhé setkání (4.A od 1. hodiny, 6.B od 10.00)
A JE TU VÍKENDOVKA!
25. 03. - 26. 03. - Víkendovka „Mé statečné já“ pro žáky 7. – 9. ročníku … více na 2. str.
SPORTOVNÍ AKCE
18. 03. - Okresní kolo v basketbalu chlapců z 6. – 7. ročníku (Hostinné)
22. 03. - Okresní kolo v basketbalu chlapců z 8. – 9. ročníku (Hostinné)
OSTATNÍ AKCE
09. 03. - Návštěva Hvězdárny v Úpici (žáci 5.A, 5.B, od 10.00)
18. 03. - Akademie ZUŠ A.M.Buxton (žáci 1. – 5. ročníku, DAJ, od, vstupné: 30 Kč)
18. 03. - Termín pro klasifikaci žáků, kteří byli v 1. pololetí nehodnoceni
21. 03. - Ponožkový den
24. 03. - Beseda o energii (9.A, 13.00 – 14.30)
30. 03. - Nicholas Winton – Síla lidskosti (DAJ, od 8.15, žáci 6. – 9. ročníku, vstupné: 50 Kč)
JARNÍ PRÁZDNINY: 28. 02. – 04. 03.
PRAVIDELNÉ AKCE
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)

