Školní družina měla svůj
karneval v tělocvičně.

V pondělí 21. března jsme
měli Ponožkový den.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
7. ČÍSLO
20. ROČNÍKU (2021/2022)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Z okresního kola v basketu
máme zlaté medaile!

Měli jsme víkendovku
„Mé statečné já“.

A mnoho dalšího ...

Udělali jsme sbírku školních
pomůcek pro ukrajinské děti.

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

V úterý 5. dubna pořádá ZŠ Bratří Čapků
12. ročník neoficiálního
„MISTROVSTVÍ ÚPICE V SUDOKU“.
Začátek v 15.30
(škola bude otevřena již od 15.00).
Soutěž proběhne ve dvou kolech (lehčí a
středně těžká obtížnost).
Soutěží se ve třech kategoriích:
žáci 1. stupně, žáci 2. stupně a starší.
Přijďte si poměřit své síly a zasoutěžit o
zajímavé ceny!

V sobotu 30. dubna 2022 vás zveme
na oslavy Filipojakubské noci.
Sraz čarodějnic a čarodějů bude
na náměstí T.G.M. v Úpici v 18.00.
Tam se také uskuteční krátká vystoupení a
soutěže.
Průvod se poté přesune na Dlouhé Záhony,
kde se uskuteční další program.

ZŠ Bří Čapků vyhlašuje pro školní rok
2021 - 22
14. ročník výtvarné soutěže
ROZESMÁTÝ SVĚT
na téma „SLADKÝ SVĚT“.
Kategorie:
• A = děti do 5 let
• B = předškolní věk (5 - 6 let)
• C = žáci 1. – 2. třídy (6 – 8 let)
• D = žáci 3., 4. a 5. třídy (9 – 11 let)
• zvlášť budou hodnoceny práce
jednotlivců a kolektivů
Technika a formát:
kresba, malba, grafika, kombinovaná
technika, prostorové práce, formát bez
omezení
Uzávěrka: 29. dubna 2022
Označení:
na zadní stranu práce uveďte jméno a
příjmení soutěžícího, název práce,
kategorii, školu, věk/třídu
Doručení:
ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32
Úpice, Mgr. Veronika Prouzová,
verca.prouzova@seznam.cz

Na čtvrtek 14. dubna připadají Velikonoční prázdniny. Žáci půjdou opět do školy
v úterý 19. dubna.

V pátek 25. února 2022 se pro děti ze školní družiny uskutečnil karneval. Na děti čekalo odpoledne
plné zábavy, které začalo rejem masek. Nejvíce legrace si děti užily při netradičních
soutěžích. Kdo měl energii a chuť, mohl si mezi jednotlivými soutěžemi zatančit na známé
písničky. Nálada byla skvělá a všechny děti se náramně bavily. Karneval jim proto utekl jako
voda…Tak zase za rok!
(Eva Jansová)

Prvním natáčecím dnem byl shodou okolností první
březnový den. Na pořadu dne byl úvodní díl a pak dvě
reportáže už s konkrétními sportovci.
A co k tomu říct víc? Snad, že je to tak trochu můj
"výkřik do tmy". Mnohé děti nám totiž po dlouhém
uzavření sportovišť zanevřely na sport a zlenivěly. Není
to jen můj postřeh ze školy, slýchám to od řady
sportovních činovníků a trenérů.
A co by mělo být cílem tohoto seriálu? Krátkými
reportážemi o mladých sportovcích, kteří přeci jen už
něco dokázali, dát dětem vzory, které jsou jim věkově
blízké, a znovu je sportovně nastartovat.
Děkuji všem, kteří se na dnešním natáčení podíleli:
Josefu Provazníkovi, Jiřímu Říhovi, Jaroslavu
Jebouskovi, Terce Hejcmanové a Ádě Hrdinové.
(Martin Dytrych)

Přednáška určená pro žáky 9. A již nemusela proběhnout online jako v době distanční výuky. Proto
jsme mohli 24. března ve škole přivítat zástupce společnosti Hejl Servis, s.r.o., Praha, pana Tomáše
Hejla, a pana Ing. Petra Váchu z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.
Jaké jsou zdroje energie a jejich rozdělení a využití? Jaká je skladovatelnost energie a jaké jsou
možnosti úspory energie v domácnosti a v průmyslu? To byly otázky, které s využitím prezentací a
filmů, byly náplní další části besedy. Někteří žáci projevili dobré znalosti o spotřebě energie,
způsobu výroby energie a o odlišnosti různých typů elektráren.
V druhé části besedy se pan Hejl objevil ve žlutém převleku pracovníků jaderné elektrárny. Při
převlékání na chodbě trochu vystrašil jednu z mých kolegyň. V tomto ochranném oděvu provedl
několik praktických ukázek měření radioaktivity smolince, slámy, uranem barveného skla, budíku
a dalších materiálů. Měřením s Geigerův-Müllerovým detektorem odpověděl na otázku jedné
žákyně, zda je mobil zdrojem radioaktivního záření.
Žáci mohli v průběhu besedy reagovat otázkami, případně na otázky odpovídali. Za správné
odpovědi pak obdrželi drobné odměny.
Současně jim byly poskytnuty odkazy na další zajímavé webové stránky a informace o možnosti
zúčastnit se fotosoutěže. Poznatky, materiály a odkazy získané během besedy budou využívány při
výuce fyziky. Všem deváťákům, kteří se zúčastnili, děkuji za překonání poobědové únavy a za
aktivní zapojení do besedy. (Věra Nývltová)

Na 21. 3. připadá Světový den Downova syndromu. A proč zrovna na tento den? Odpověď je
jednoduchá, protože právě 21. chromozom mají lidé s Downovým syndromem třikrát.
Downův syndrom je považován za genetickou náhodu. Proč k této genetické odchylce dochází, to
se prozatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Je však prokázáno, že nic, co rodiče učinili před nebo
v průběhu těhotenství, nemá za následek narození dítěte s Downovým syndromem. Ten se
vyskytuje celosvětově ve všech zemích, národech, etnikách i sociálně-ekonomických třídách.
A proč zrovna PONOŽKOVÝ den? Protože nožky patami k sobě znázorňují právě chromozom X,
který mají lidé s Downovým syndromem navíc a liché ponožky podtrhnou jeho výjimečnost.
Všem našim žákům, kteří se zapojili do tohoto dne na podporu lidiček s DOWNOVÝM
SYNDROMEM, děkujeme. Všechny ponožky, ať už byly vyfoceny nebo nebyly, nám pedagogům
udělaly v této nelehké době obrovskou radost! Je vidět, že naše děti mají srdce na svém místě!
(Martin Dytrych)
P.S.: Některé paní učitelky tento den dotáhly k dokonalosti tím, že měly pro děti na toto téma
připravené pracovní listy a další materiály.

Dnes, tj. ve čtvrtek 10. března, se lektoři ve 4.A
zaměřili na emoce. Na začátku bylo opět krátké
seznámení a potom se už děti zapojily do
různých aktivit. První aktivitou bylo přiřazování
kartiček s obrázky k některým z emocí jako
např. štěstí, smutek, vztek atd. Další aktivity
byly zaměřené na práci ve skupině. Děti se měly
rozdělovat do různých skupinek podle zadaných
instrukcí. Lektoři jim nalepili na čelo barevné
puntíky a beze slov se měly děti rozdělit. Další
hrou bylo rozdělování do skupinek pomocí
počítání a čísel. U všech aktivit mohly děti
vyjadřovat své pocity a emoce. Na závěr byly
zodpovězeny anonymní dotazy, které mohly děti
během setkání vkládat do krabičky.
(Eva Mertlíková, Martin Dytrych)

Verča s Kubou navštívili i 6.B. Stejně jako při
prvním setkání se zaměřili na spolupráci ve
třídě. A to především formou různých her.
V rámci nich se žáci 6.B například učili, jak
rozlišit pravdivé informace od drbů a jak si ty
pravdivé informace případně ověřit. Na závěr si
pak postavili velký komín z dřevěných kvádrů.
Ale ani to nebylo úplně jednoduché. Někteří
šesťáci totiž byli staviteli a někteří zase bořiteli.
A to samozřejmě nenápadně tak, aby o jejich
roli nikdo nevěděl.
(Milan Matoušek, Martin Dytrych)

Ptá se malá myš maminky: „Co to vlastně je ten jed na myši?“ „Víš, miláčku, to je něco jako kočka
v prášku.“
Víte, jak se pozná opravdová blondýnka ve škole? Když učitel smaže tabuli, ona si vygumuje sešit.
Ředitel firmy se ptá svého nového řidiče: „Vaše jméno?“ „Milan, pane řediteli.“ „Zásadně
neoslovuji zaměstnance křestním jménem. Příjmení?“ „Zlatíčko.“ „Tak můžeme vyrazit, Milane!“
Ženská v galerii se nahlas rozčiluje: „Proboha! Téhle škaredosti vy říkáte moderní umění?!“ „Ne,
paní, tomuhle říkáme zrcadlo!“
Policajt si přinese do práce termosku. Ostatní kolegové ji okukují a ptají se, co to je. „No v obchodě
říkali, že když si do ní dám něco teplého, tak to dlouho vydrží teplé a když něco studeného, tak to
bude pořád studené.“ „No, to je fakt dobrý vynález a co v ní máš?“ ptají se ostatní policajti. „Kafe a
dva nanuky.“
Co je vrcholem obezity? Když spadnete ze všech čtyř stran postele najednou!

Přihlásily se tři ženské do soutěže plavání stylem prsa přes kanál La Manche. Vyhrála brunetka,
pár minut po ní dorazila zrzka a asi za hodinu totálně vyčerpaná blondýnka. Když ji zabalili do
dek a nalili do ní pár loků kávy, vzpamatovala se a povídá: „Nechci si stěžovat, ale mám pocit, že
ty zbylé dvě soutěžící používaly ruce!“
Baví se v kantýně dva psychiatři: „Představte si, kolego, byl u mě jeden, a že prý má metrový
jazyk!” „A co jste s ním udělal?” zajímá se druhý psychiatr. „Přišil jsem mu ho k noze, aby si po
něm pořád nešlapal.”
„Mami, děda mluví anglicky?” zajímá se holčička. „Ale kdepak, Alenko, to jenom zase nemůže
najít zuby...”
Jedou dva chlapci vlakem okolo stáda krav. Jeden z nich najednou povídá tomu druhému: „V tom
stádu bylo 254 krav.“ Druhý se ho ptá: „Prosím tě, jak si to mohl tak rychle spočítat?“ „To je
jednoduché,“ odpovídá první, „spočítáš nohy a vydělíš je čtyřmi!“
Žil, byl jeden klokan, který každou noc utíkal. Správci zoologické zahrady už postavili zeď, aby
neměl, kudy utéct. Po pár dnech už byla zeď vysoká dvacet metrů. Velbloud si ji prohlíží a ptá:
„Co myslíš, jak vysoko tu zeď ještě poženou?“ „No, nevím, tak padesát metrů? Leda, že by
někoho napadlo zavřít na noc bránu.“
(Martin Dytrych)

Stejně jako vám všem, není nám lhostejný osud
ukrajinských dětí. Od 4. dubna jich k nám do školy
nastoupí pět. Už teď se začínáme pomalu
připravovat na jejich vyučování. A nejen to! Díky
žákům 5.B pro ně připravíme i malé překvapení
v podobě základních školních pomůcek. A že jich
není málo. Popravdě řečeno, když jsem je viděl,
nejdřív jsem tomu ani nevěřil.
Poděkování patří většině žáků zmíněné třídy a samozřejmě i paní učitelce třídní. Většinu věcí si
necháme pro děti, které nastoupí k nám do školy. Něco však předáme panu starostovi i pro děti
mimo naší školu. Doufáme, že tím ukrajinským dětem uděláme radost a zpříjemníme jim první
chvíle ve školách.
(Martin Dytrych)

Dnešní krásné datum 22. 2. 2022 nás inspirovalo k dvojkovému tvoření na výtvarném kroužku.
(Veronika Prouzová)

Ve čtvrtek 17. března zavítalo do naší 1.B devět předškoláků ze suchovršické školky, aby
se podívali, jak to v takové opravdické škole vypadá, co se už jejich starší kamarádi v první třídě
naučili a také si zkusili některé úkoly, které prvňáčci plní.
A tak jsme si je pěkně vyzkoušeli, děti poznávaly písmenka, určovaly u obrázků počet slabik
a první písmenko, počítaly, poznávaly geometrické tvary a pracovaly také na naší oblíbené
interaktivní tabuli. Přesvědčily nás, že se na školu svědomitě připravují a snad se do ní i těší.
Tak, milí předškoláci, ať vám to nadšení vydrží co nejdéle a ve škole máte jen samé úspěchy.
(Romana Jirková)

V pátek 25. března a následující sobotu proběhla na naší škole další víkendovka, která byla
tentokrát určena dívkám i chlapcům z 7. – 9. ročníku. Její název, Mé statečné já, mnohé naznačuje.
Ale nebojte se, nešlo o nějaké gladiátorské zápasy, či testování, kdo se bojí.
Celý program byl spíš směsicí různých soutěží, v rámci kterých bylo třeba využít důvtip a
spolupráce celého týmu. Názvy jednotlivých soutěží vám asi moc neřeknou: „Tuhá zima na
Sibiři“, „Valašský hokej“, „Středověká krčma“, „Žíněnkový match“, „Kufr“, „Zápalkový flip“,
„Abecedový posel“. Hlavní ale je, že jsme se při nich dobře pobavili. A ani výsledky nebyly až tak
důležité. V závěrečné hře „O poklad víkendovky“ totiž vyhráli všichni.
Děkuji panu řediteli za skvělou spolupráci, našim kuchařkám za výborné řízečky a samozřejmě
všem účastníkům víkendovky za slušné chování.
(Martin Dytrych)

Rozdělení do skupin na soutěže:
1. skupina:
Dominika Davidová, Kristýna Křížková, Diana Kuťáková, Ondřej Lokvenc, Samuel Vít
2. skupina:
Matěj Boháč, Veronika Fabiánová, Nicol Anna Hejnová, Andrea Jursíková, Tomáš Maršík,
Jakub Šitina
3. skupina:
Lukáš Borský, Jan Čáp, Dominik Fabián, Anna Hřebíčková, Daniela Kuchariková, Martin Šmída
4. skupina:
Jiřina Hrůzová, Petra Regnerová, Adéla Sixtová, Eliška Sobotková, Amelie Viková

Pomozte princovi najít správnou cestu do hradu.

Pospojuj čísla od 1 do 46. Obrázek si vybarvi.

"H" words – slovíčka začínající "H"
VOCABULARY – „L“
HARE - zajíc
HEDGEHOG - ježek
HORSE - kůň
HIGH - vysoký
HOT - horký
HAVE - mít, vlastnit
HAMSTER - křeček
HAIL - kroupy
HEN - slepička
HEEL - pata
HOUSE - dům
HAM - šunka
HILL - kopec
HAPPY - šťastný

PUZZLE 1 – Najdi květinu :)
hot
hail
heel
hill
hen
ham
have

PUZZLE 2 – Najdi osobu :)
Vyškrtej: slepička, pata, vlastnit, kůň, zajíc,
kroupy, kopec, dům, horký, vysoký, křeček,
šťastný
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TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

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 8. 4.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.
Good Luck ☺

hot
TAJENKA:

__ __ __ __ __ __ __ __

Výherci z minulého čísla:
4.A – Hejna V.,
5.A – Železová Š., Srnová E.
6.A – Lelková D.
6.B – Snítilová M.

PUZZLE 3 – potřebná věc :)
kopec
pata
zajíc
ježek
šťastný
horký
kůň
slepička
vlastnit
dům

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

Tato knihovnická lekce seznámila páťáky s dalšími literárními žánry: sci-fi a fantasy.
Děti společně s paní knihovnicí zjišťovaly, v čem si jsou oba žánry podobné a v čem se liší.
Zatímco děj sci-fi je často zasazen do vesmíru a budoucnosti, fantasy užívá spíše
magii či jiné nadpřirozené prvky, např. bájné bytosti, často s vzhledem a chováním netypickým
pro lidi. Oba žánry vycházejí z lidské fantazie.
Nakonec paní knihovnice dětem připomněla nejznámější díla sci-fi i fantasy. Pak zadala dvojicím
různé úkoly – podle popisu zjistit, o jakou nadpřirozenou postavu se jedná, namalovat ji
a s výsledkem své práce seznámit ostatní.
Paní ředitelce Janě Šimkové děkujeme za tradičně vzorně připravenou lekci.
(Eva Prouzová)

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Protože se v učivu přírodovědy právě zabýváme vesmírem a sluneční soustavou, domluvili
jsme páťákům na čtvrtek 9. března exkurzi na úpickou hvězdárnu.
Žáci se rozdělili do dvou skupin. Zatímco jedna skupina žáků v kopuli hvězdárny pozorovala
dalekohledy Slunce, Měsíc a Venuši, druhá v přednáškové místnosti zhlédla prezentaci
zaměřenou na sluneční soustavu. Děti si tak mohly zopakovat poznatky týkající se střídání
ročních dob či měsíčních fází. Zbyl i čas na všetečné dotazy.
Po výměně obou skupin nás venku čekalo malé překvapení. Děti byly fascinovány účinky
„sluneční pece“, kdy koncentrované sluneční paprsky dokázaly v okamžiku zapálit předměty
z různých materiálů. Hořela i plechovka od koly.
A nakonec jsme všichni společným opakovaným výskokem vytvořili malé úpické zemětřesení,
které (jak jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit) zaznamenal seismograf na hvězdárně.
(Eva Prouzová)

V pátek 18. března se vydali naši šesťáci a sedmáci na okresní kolo v basketbalu. Do
Hostinného určitě nejeli jako favorité. Ale my jsme byli o jejich kvalitách přesvědčeni. A jak se
ukázalo, oprávněně!
Všichni chlapci do toho dali srdíčko a bojovali za jakéhokoliv stavu skóre. O tom svědčí třeba i
výhra o bod v zápase, který jsme na svou stranu překlopili až trojkou v poslední minutě. Za to
vše byli odměněni celkovým vítězstvím v okresním kole.
Děkuji tímto všem hráčům i Šárce Kratochvílové a Milanu Matouškovi za skvělou reprezentaci
naší školy. A přeji vám všem úspěšný průběh krajského kola, které se bude konat ve druhé
polovině dubna.
(Martin Dytrych)
Naši školu reprezentovali:
Jakub Přívratský, Libor Trdlikát (oba 6.A), Miroslav Absolon, Martin Hejcman (oba 6.B),
Matěj Boháč, Tomáš Maršík, Jakub Šitina (všichni 7.A), Eugen Balog, Tibor Pichl a Jakub
Sixta (všichni 7.B).

Vstup do posledního, rozhodujícího, zápasu se nám vydařil, vedeme 1 : 0. Pozor ale, soupeř
z Dolního Lánova po krásné kombinaci vyrovnává. A teď přichází krušná chvíle. Jeden náš
nejmenovaný hráč si spletl florbal s baseballem, a protože to bylo v bezprostřední blízkosti
branky, je proti nám nařízen samostatný nájezd. A je to, bohužel pro nás, gól. Najednou nám 3.
místo utíká mezi prsty. A to nás ještě svým famózním zákrokem zachraňuje Pepa Peterka! Všichni
už viděli gól, ale Pepa neskutečně vytrčil nohu a míček vykopl. Tyhle dvě věci nás doslova
nakoply. Během dalších tří minut jsme vstřelili dva góly a slavili výhru. Ta pro nás znamenala
konečné 3. místo a bronzové medaile na krku!
Můžeme si teď zpětně říkat, jak by to asi dopadlo, kdybychom na okres přijeli kompletní? Asi by
nám nedocházely v některých zápasech síly. S pouze jedním střídajícím hráčem to bylo více než
složité. Ale na nic se nevymlouváme. A už vůbec nebrečíme! Kluci se k tomu postavili jako chlapi
a na hřišti nechali všechny své síly. Třetí místo bereme jako velký úspěch.
Děkuji všem níže zmíněným hráčům za příkladnou reprezentaci a panu učiteli Matouškovi za
ochotu, jet s námi.
(Martin Dytrych)
Naši střelci: 5 – Jiří Bárta, 2 – Jakub Kaplan, 2 – Filip Kuťák.
Naši školu reprezentovali: Jiří Bárta, Josef Peterka (oba 4.A), Jakub Kaplan, Filip Kuťák a Jan
Werner (všichni 5.B).

Průběžné pořadí nejlepších sběračů k 23. březnu 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
196 kg
173 kg
118 kg
73 kg
43 kg

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

325 ks
127 ks
127 ks
105 ks

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

19 000 ks
9 750 ks
9 750 ks
8 750 ks
7 497 ks
4 000 ks
2 980 ks
2 500 ks
1 200 ks
900 ks
800 ks
765 ks

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

sběr vybitých baterií
Tereza Přívratská (6.B)
2 425 ks
Jan Havrda (4.A)
441 ks
Martin Farský (3.A)
310 ks
Antonín Došek (4.A)
250 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)
168 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. Matěj Šitina (2.A)
4 450 ks
5. Josef Horák (5.A)
4 450 ks
6. Tereza Přívratská (6.B)
2 670 ks
7. Antonín Přívratský (3.A)
2 247 ks
8. Tereza Feketová (5.A)
1 775 ks
9. Filip Hejna (1.A)
1 200 ks
10. Antonín Došek (4.A)
520 ks
11. Samuel Vít (8.A)
500 ks
12. Martin Farský (3.A)
445 ks
13. Adéla Lelková (1.A)
340 ks
14. Daniela Lelková (6.A)
340 ks

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)
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21. dubna

Pá
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27. dubna

Čt

28. dubna

Pá

29. dubna

1. Hovězí tokáň, noky
2. Langoše
1. Pražský guláš, knedlík
2. Nudle s mákem
1. Paella se zeleninou, tuňákem a kuřecím masem
2. Zeleninové řízečky, brambor
1. Plněná roláda ze sekaného masa, bramborová kaše
2. Maso tří barev (kuřecí, vepřové maso, játra), čínské nudle
1. Novohradský vepřový plátek, těstoviny
2. Bramborák, bílá káva
1. Kuře a la bažant, brambor
2. Špekové knedlíky, zelí
1. Zapékané těstoviny
2. Hovězí na houbách, rýže
1. Krůtí s jablky, bramborový knedlík, zelí
2. Holandský řízek, bramborová kaše
1. Ražniči na plechu, brambor
2. Lívance
Prázdniny
Velký pátek
Velikonoční pondělí
1. Smažený sýr, brambor
2. Buchtičky s vanilkovým krémem
1. Sekaná svíčková, knedlík
2. Boloňské špagety
1. Vepřové nudličky po čínsku, rýže
2. Plněné bramborové knedlíky, zelí
1. Špenátové noky se sýrovou omáčkou a kuřecím masem
2. Zapečené valašské brambory
1. Šunkové halušky se zelím
2. Kovbojská pánev, chléb
1. Panenka s medovo-hořčicovou omáčkou, fazolky, brambor
2. Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami
1. Čočka s párkem
2. Květákové placičky s tarhoňou a sýrem, brambor
1. Lahůdková ryba, brambor
2. Bulgur rizoto
1. Cibulář z krůtího masa, rýže
2. Neapolské nudle

Vybírání stravného na duben: středa 30.3. a čtvrtek 31.3. (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 dubnového čísla předávejte do 22.4. 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
05. 04. - Žákem na zkoušku (od 15.30; závěrečný termín)
PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT V SUDOKU
05. 04. - 12. ročník Mistrovství Úpice v SUDOKU … více na 2. str.
PŘEDNÁŠKY „TVOJE CESTA NAČISTO“ – PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYK. LÁTEK
06. 04. - 8.B (5. + 6. hodina), 8.A (7. + 8. hodina)
07. 04. - 9.A (7. + 8. hodina)
OFICIÁLNĚ UVÍTÁME BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
07. 04. - Zápis do 1. ročníku (budova 1. stupně, 13.30 – 17.30)
ČEKAJÍ NÁS DVĚ ETICKÉ DÍLNY
11. 04. - „Jak se stalo, že jsem tady? (3.A, 3.B)
12. 04. - 13. 04. - „Jak správně využít IT a media?“ (5.A, 5.B)
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KLEPOU NA DVEŘE
12. 04. - 1. řádný termín přij. zkoušek pro čtyřleté obory (2. termín: 13. 04.)
19. 04. - 1. řádný termín přij. zkoušek pro osmileté obory (2. termín: 20.04.)
TO NÁM TO LETÍ – UŽ JE TU HODNOCENÍ 3. ČTVRTLETÍ
20. 04. - Pedagogická rada
21. 04. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 15.45, 2. stupeň od 16.30)
21. 04. - Beseda pro rodiče žáků 1. stupně „Nebezpečí, která číhají na sociálních sítích“
PROGRAM S PROSTOREM PRO
10. 03. - Třetí setkání (4.A od 1. hodiny, 6.B od 10.00)
OSLAVY FILIPOJAKUBSKÉ NOCI
30. 04. - Oslavy Filipojakubské noci … více na 2. str.
OSTATNÍ AKCE
06. 04. - Igelitiáda
06. 04. - Zdravá 5 v 2.A; Zdravá 5 v 5.A a 5.B – 22. 04.
11. 04. - 13. 04. - Jarní barevné dny
13. 04. - 14. 04. - Pojďme si hrát s tiskátky (víkendovka žáků 2.A)
28. 04. - Vychází dubnové číslo školního časopisu
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 14. 04.
PRAVIDELNÉ AKCE
Plavecký výcvik žáků 1. – 3. ročníku: 19. 04., 26. 04.; florbalová liga – 07. 04., 21. 04.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

