Proběhl 12. ročník
soutěže v SUDOKU.

My, předškoláci, jsme
dostali vysvědčení.

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

V rámci Igelitiády jsme
sbírali odpadky.
„Mé statečné já“.

A mnoho dalšího ...

Ve čtvrtek 7. dubna jsem byla
na zápisu do 1. třídy.

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336
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.

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

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
Vyhlášení soutěže se bude konat v úterý
24.5.2022 od 9:30 ve školní jídelně
ZŠ Bratří Čapků.
K vidění bude i výstava prací!

Úterní odpoledne bylo v naší škole vyhrazeno řešitelům sudoku. Na 5. dubna byl totiž naplánován
již 12. ročník neoficiálního mistrovství Úpice v této hře. Po dvouleté pauze jsme měli trochu
strach, jestli přijde dost soutěžících. Jejich počet sice neohromil, ale i tak jsme dali soutěži
zelenou. Celkem 12 účastníků jsme rozdělili do tří kategorií: žáci 1. stupně, žáci 2. stupně a starší
mládež či dospělí. Každá kategorie obdržela dvě zadání, přičemž to druhé bylo trochu složitější
než první. Výsledný čas byl získán sečtením časů z obou kol. Pokud někdo sudoku nevyluštil či
odevzdal nesprávné řešení, bylo mu za první kolo automaticky započítáno 15 minut, za druhé 25
minut.
Mezi žáky 1. stupně zvítězila Eliška Hrůzová před Adélou Baborákovou a Antonínem Doškem.
V kategorii žáků 2. stupně podruhé za sebou triumfovala Ivona Szelke, která vlastní i jeden titul
z 1. kategorie. Druhé a třetí místo obsadily Adriana Součková a Kristýna Křížková. Mezi
dospělými pak podeváté za sebou kraloval Josef Rychnovský, druhá skončila Edita Keplová.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a těm nejlepším gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů.
(Martin Dytrych, Eva Jansová, Martina Šrollová, Martin Zakouřil)

Ve středu 6. dubna jsme s druháčky absolvovali program
ZDRAVÁ 5, který seznamuje žáky s 5 základními zásadami
zdravého stravování – správným složením jídelníčku pomocí
výživového talíře, pitným režimem, základy správného nákupu,
důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky.
Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který žáci plnili
ve skupinkách a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si
odnesli malé odměny Zdravé 5. Dvě vyučovací hodiny jsme si
moc užili a také jsme se mnoho zdravého dozvěděli.
(Radka Řeháková)

V úterý 5. dubna se konala poslední schůzka kurzu „Žákem
na zkoušku“. Během sedmi odpoledních setkání předškoláčci
společně s učitelkami procvičovali motoriku, správné sezení a držení
tužky, sluchovou a zrakovou diferenciaci, prostorové vnímání,
pravolevou orientaci a matematické představy.
Celý kurz byl zakončen slavnostním předáním vysvědčení. Nebylo to
ale jen tak zadarmo. Rodiče byli tentokrát pouze v roli diváků a žáčci
pracovali úplně sami. Museli všem ukázat, co se během kurzu
naučili. Nejprve přeříkali básničky, které vždy říkali před psaním,
poté pojmenovávali obrázky, určovali počáteční hlásku
a roztleskávali slova na slabiky. Nechybělo ani počítání – děti
přiřazovaly puntíky k číslům a zvedaly kartičky podle toho, kolik
ťuknutí slyšely. Na pracovním listě pak dokazovaly znalost
geometrických tvarů a barev. Na závěr jsme si společně zazpívali.
Všichni zkoušku zvládli na velkou jedničku, kterou si na vysvědčení
odnesli domů. Tihle malí předškoláci se první třídy určitě nemusí
bát!
(Veronika Prouzová, Radka Řeháková, Jana Hájková)

V pondělí 11. dubna byla pro třeťáky připravena etická dílna na téma „Jak se stalo, že jsem
tady?“
Na začátku si děti ujasnily, co to vlastně je láska, co k ní patří a jak si ji lidé projevují. Dále
se dozvěděly důležité informace o rozdílech mezi mužským a ženským tělem, o početí, vývoji
a narození dítěte.
Program byl vhodně přizpůsobený věku dětí. Pomohl jim zodpovědět otázky týkající se vzniku
života, které se jim často honí hlavou, ale o kterých se moc nechce mluvit.
Děkujeme tedy paní Karle Mihatschové z centra Etické dílny Hope4Kids za velice přínosný
program, který dětem tuto problematiku přiblížil.
(Jana Hájková, Veronika Prouzová )

U optika: „Jaké písmeno Vám ukazuji?“ Já: „A kde jste?“
Povídají si dvě blondýnky v kuchyni: „Hele při vaření mi zbyla horká voda, nevíš co s ní?“ Druhá
povídá: „Tak ji dej do mrazáku, teplá voda se vždycky hodí.“
„Turisté opouštějí horský seník, ve kterém přespali.“ „Bačo, to do toho seníku pořád zatéká?“ „Ne,
jenom když prší.“
Prodám byt 4+1 v Praze, nebo vyměním za menší vesnici na Moravě.
Jede slovenská parta dělníků do Paříže. Po chvíli dostanou hlad, tak se přesunou do jedné nóbl
restaurace. Jeden z nich se ostatních zeptá, co si dají. „Laco, vždyť neumíš francouzsky.“
„Nechte to na mně, řekne jim.“ Jde za číšníkem a povídá mu: „La polívka, La řízek a La
brambory“. Po chvíli jim všechno objednané přinesou. Laco se vytahuje: „Vidíte, když chci tak
umím.“ Číšník se na něj podívá a říká: „Kdybych nebyl z Bratislavy, dostali byste tak akorát La
prd."

Veronika a Michal jsou pacienti na psychiatrii. Jednoho dne se procházejí okolo bazénu a Michal
náhle skočí do vody. Potopí se jako kámen a nevyplave. Veronika tedy skočí za ním a zachrání ho.
Když se o hrdinském činu dozví ředitel ústavu, hned dá příkaz, aby Veroniku propustili. Osobně
jde za ní a říká jí: „Veroniko, mám pro Tebe jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že
jsme se rozhodli Tě propustit. Neboť jsi schopna zachránit někomu jinému život, tak jsi mentálně
opět v pořádku. Ta špatná zpráva je, že Michal, kterého jsi zachránila, spáchal sebevraždu. Oběsil
se v koupelně na pásku od kalhot. Je mi to líto.“ Veronika se na něho krátce podívá a řekne: „To
nebyla sebevražda, já ho tam pověsila, aby uschl.“
Přišlo mi upozornění, že jsem jako jeden z posledních zaměstnanců ještě nevyplnil anonymní
dotazník.
Dva lenochodi sedí nehybně na větvi stromu. Takhle sedí asi čtyři dny, když jeden začne
pomalinku otáčet hlavou. Ten druhý si toho všimne a říká: „Co stresuješ?“
Syn přijde domů ze školy a ptá se maminky: „Mami, můžu se dívat na televizi?" Máma: „Můžeš,
ale nepouštěj ji.“
Policajt zvedne telefon a ptá se: „Telefone, telefone, kdo je na světě nejchytřejší?“ A z telefonu se
ozve: „Tyyy tyyy tyyy.“
Chuck Norris jako jediný přesvědčil svou babičku, že nemá hlad.
(Martin Dytrych)

Ve čtvrtek 21. dubna proběhlo další setkání s lektory Prostoru Pro. Žáci 4.A se seznámili s
internetem a se sociálními sítěmi. Povídali si, k čemu je internet dobrý, ale také jaká nebezpečí se
na něm nachází. Na setkání nechyběly ani různé zábavné hry např. hra s míčem - Akce a reakce.
(Martin Dytrych, Eva Mertlíková)

Ve čtvrtek 21. dubna proběhlo další setkání s lektory Prostoru Pro. Žáci 6.B se učili, jak správně
někoho kritizovat, aby mu neublížili, ale zároveň daný problém vyřešili. Vyzkoušeli si také, jak
reagovat, když někdo vyčítá něco jim.
(Martin Dytrych, Milan Matoušek)

Ve středu 6. dubna a ve čtvrtek 7. dubna proběhla na naší škole další ze série přednášek
okresního preventisty Policie ČR, Bc. Lukáše Vincence. Tentokrát byla „ušita na míru“ žákům
8. a 9. ročníku.
Vedena byla interaktivní formou, která byla založena na promítání skutečného příběhu. Ten byl
proložen soutěžní hrou a doplněn odborným výkladem k vybraným pojmům trestního a
přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání
a prodeje.
Hlavním cílem programu bylo vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání
návykových látek a posílit tak u žáků právní vědomí. A v neposlední řadě je samozřejmě navést
správným směrem ke zdravému životnímu stylu.
(Martin Dytrych)

V minulých dvou letech se hromadné akce typu Igelitiády ze známých důvodů nekonaly. Žáci naší
školy však nelenili a vloni například vyčistili celé Dlouhé Záhony. Letos jsme se však už zapojili
do akce místních škol a spolků.
Nejdřív nás trochu „vyšplouchlo“ počasí. A tak jsme chystanou očistu přírody dvakrát odložili. Ve
středu 27. dubna jsme už ale do přírody vyrazili. A to na úklid vymezených lokalit. Na starosti
jsme měli, stejně jako v minulých letech, Máchovu stezku, Velbabu, Milešovku, Krétu, oblast
kolem hvězdárny a lesy směrem k Libňatovu. A to byste nevěřili, co všechno se dá najít. Je
smutné, že takhle někdo dokáže ubližovat přírodě.
Děkuji tímto všem, kteří se akce zúčastnili. Nechť vás hřeje pocit, že jste pomohli…
(Martin Dytrych)

V pátek 22. dubna jsme se učili nakupovat se Zdravou 5. No, my vlastně
ne, ale děti z 5.A ano. A žáci 5.B je následovali v pondělí 25. dubna.
Paní Mgr. Ilona Benešová je ze všeho nejdřív seznámila s principy
správného stravování. V první části hodiny rozdělila děti do skupin.
Formou deskové hry Nákup žáci získávali informace o tom, jak se
správně stravovat, dodržovat pitný režim a jak si poskládat "zdravý
talíř". Dále jim vysvětlila, co to jsou sacharidy, bílkoviny, tuky a
vláknina. Ke každému tématu rozdala skupinkám křížovky. Dalším
bodem programu bylo, jak si ekonomicky nakoupit základní potraviny, a
že nakupovat bychom měli pouze cíleně. Po celou dobu žáci za správné
odpovědi získávali jednotlivé dílky puzzle, které si na konci programu
poskládali. Paní Mgr. Ilona Benešová rozdala dětem za odměnu
magnetky a zanechala letáčky plné informací k zdravému stravování.
Nabídla nám také možnost zúčastnit se soutěže o zdravý recept.
(Věra Krátká, Martin Dytrych)

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 čekal budoucí prvňáčky zápis do 1. třídy, ve kterém prokazovali, jak
jsou připraveni na školu.
Děti poznávaly zvířátka, barvy, malovaly obrázek maminky, vytleskávaly a počítaly slabiky, ale
také zpívaly a procvičovaly jazýček při povídání s paní učitelkou. Vyzkoušely i počítání
a poznávání geometrických tvarů. Za svou snahu a šikovnost byli budoucí školáčci odměněni
drobnými dárky a sladkostmi.
Na závěr vedla cesta všech do jídelny, kde paní kuchařky přichystaly pro všechny malé
občerstvení. Kdo chtěl, mohl si ještě prohlédnout učebny na 2. stupni.
(Radka Řeháková)

Na zápis se dostavilo 50 předškoláků. Čtrnáct z nich bude mít odklad. Ve školním roce
2022/2023 tak budou na naší škole dvě první třídy.

Pomozte princovi najít správnou cestu do hradu.

Pospojuj čísla od 1 do 35. Obrázek si vybarvi.

"T" words – slovíčka začínající "T"
PUZZLE 1 – rozlušti přesmyčky, slovo správně
zapiš do políček, tmavá pole jsou písmenka do
tajenky

VOCABULARY – „T“
TOY - hračka
TABLE - stůl
TEA - čaj
TRAIN - vlak
TENT - stan
TWO - dvě
TIME - čas
THIRSTY - žíznivý
TIN - plechovka
TOWN - město
TREE - strom
TRIP - výlet
TOOTH - zub
TOWEL - ručník

HITSYRT
HTOTO
ITME
WTO
INRAT
IPTR
WNOT
LEWOT

PUZZLE 2 – Najdi věc :)
Vyškrtej: žíznivý, výlet, hračka, čaj, stůl, stan,
čas, zub, ručník, město, dvě, plechovka, strom
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TAJENKA:

__ __ __ __ __ __ __ __

Výherci z minulého čísla: 4.A–Jurkuczová,
T.,Havrda J., Balog L., 5.A–Nguyen M.,
6.B–Součková A.,9.A–Písaříková A.

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 6. 5.
p. uč. Žďárské. Losujeme 5 z vás, kteří obdrží odměnu.
Každý může odevzdat pouze jeden soutěžní lístek.
Good Luck 

PUZZLE 3 – zvířátko 
stan
zub
výlet
dvě
město
vlak
žíznivý
strom

stránku připravila Silvie Žďárská

TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __

V úterý vyrazili naši mladí basketbalisté na krajské kolo v basketbalu do Nového Bydžova. Na
soutěž se několik týdnů svědomitě připravovali. A pravidelné tréninky se vyplatily. Nejenže
chlapci z 6. a 7. ročníku vybojovali 3. místo, ale navíc odehráli i slušná utkání s lépe umístěnými
družstvy.
Chlapcům i jejich doprovodu děkuji za skvělou reprezentaci školy.
(Martin Dytrych)
Naše sestava:
Libor Trdlikát (6.A), Miroslav Absolon, Martin Hejcman (oba 6.B) Matěj Boháč, Tomáš Maršík,
Jakub Šitina (všichni 7.A) Eugen Balog, Tibor Pichl, Jakub Sixta (všichni 7.B)

Prostor pro odstřižení
soutěžního lístku - angličtina

Všichni se už těšíme na probouzející se přírodu, modrou oblohu a hřejivé paprsky sluníčka.
A proto jsme před velikonočními prázdninami připravili pro děti malé zpestření výuky – barevné
dny. Každý den měl svou barvu – pondělí bylo modré, úterý bylo ve znamení žluté a šedé,
škaredá středa byla černá a bílá.
Žáci i paní učitelky se na barevné dny připravovali opravdu poctivě. Někteří kromě oblečení
barevně sladili dokonce i různé doplňky. Potěšilo nás, že se zapojili téměř všichni. Je fajn, že
dokážeme táhnout za jeden provaz a jsme pro každou legraci. O tom, jak se nám barevné dny
vydařily, svědčí fotografie z jednotlivých tříd.
(Veronika Prouzová)

U čeho? Přece u historicky prvního přímého přenosu do kabelové televize Účko. A z čeho? Přece
z koncertu Městské hudby Úpice, který se konal v sobotu 23. dubna od 19:00 v DAJ.
Velké poděkování patří našim paním učitelkám a dětem, které se na pořádání akce podíleli. Na
místě byly paní učitelky Řeháková a Žďárská. Paní učitelky Jirková a Machačová, bohužel, na
poslední chvíli onemocněly.
A nesmím zapomenout na hlavní aktéry. Jirko Středo a vy všichni ostatní z Televize JS, hluboká
poklona před vámi. Zvládli jste to! Vyslechl jsem dnes ráno rozhovor tří starších paní v Penny.
Moc si přenos pochvalovaly. Tak snad vás to potěší a zahřeje u srdíčka.
(Martin Dytrych)
P.S.: Fotka je z koncertu v Havlovicích, kde naše děti i paní učitelky taktéž pomáhaly.

V úterý 5. dubna se třeťáci opět vydali do městské knihovny.
Čekala na ně další knihovnická lekce. Minule jsme si povídali
o pohádkách, tentokrát je paní knihovnice seznámila s knížkami,
ve kterých je hlavním hrdinou nějaké zvířátko. Aby děti ke knížkám
nalákala, převyprávěla jim obsah a z některých přečetla i krátkou
ukázku. Nakonec se děti rozběhly mezi regály, aby si samy vybraly
knížku, kterou budou číst jako letošní poslední povinnou četbu.
(Jana Hájková, Veronika Prouzová)

V polovině dubna zavítali k našim prvňáčkům předškoláci z libňatovské 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.
(Hana Machačová)

U příležitosti konání Velikonoční výstavy navštívila Dřevěnku i naše třída 4.A.
(Martin Dytrych, Eva Mertlíková)

Ve čtvrtek 21. dubna se vydali naši druháčci do knihovny za kamarádem Večerníčkem. Aby taky
ne, vždyť jsme třída „U Večerníčka“.
Paní knihovnice Jana Šimková si pro děti připravila krásné povídání o pohádkách, které nás každý
večer zahání do postýlek. Plnili jsme nejrůznější pohádkové úkoly, poznávali pohádky podle
hudební znělky a samozřejmě jsme si pohádku i poslechli. Naštěstí u ní nikdo neusnul.
Z knihovny jsme neodešli s prázdnou, každý z nás dostal na památku pravou večerníčkovskou
čepici. Děti si ji určitě zasloužily, protože v knihovně předvedly, že jim pohádky nejsou vůbec
cizí.
(Radka Řeháková)

Průběžné pořadí nejlepších sběračů k 22. dubnu 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. Eliška Srnová (5.A)
2. Jiří Bárta (4.A)
3. Daniela Grundová (6.A)
4. Antonín Došek (4.A)
5. Matěj Šitina (2.A)
6. Josef Horák (5.A)
7. Markéta Feketová (3.B)
8. Tereza Přívratská (6.B)
9. Kristian Ludvigh (5.A)
10. Filip Hejna (1.A)
11. Markéta Trojanová (6.A)
12. Samuel Vít (8.A)

96 000 ks
28 950 ks
19 000 ks
12 150 ks
9 750 ks
9 750 ks
7 497 ks
4 000 ks
2 980 ks
2 500 ks
1 745 ks
1 200 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
Jiří Bárta (4.A)
180 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. Jiří Bárta (4.A)
13 800 ks
3. Natálie Kadaníková (5.A) 10 825 ks
4. Vojtěch Hejna (4.A)
5 950 ks
5. Matěj Šitina (2.A)
4 450 ks
6. Josef Horák (5.A)
4 450 ks
7. Tereza Přívratská (6.B)
2 670 ks
8. Antonín Přívratský (3.A)
2 247 ks
9. Tereza Feketová (5.A)
1 775 ks
10. Filip Hejna (1.A)
1 200 ks
11. Antonín Došek (4.A)
520 ks
12. Samuel Vít (8.A)
500 ks
13. Martin Farský (3.A)
445 ks
14. Adéla Lelková (1.A)
340 ks

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

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

Z
4
4
4
4

V
4
3
1
0

Vp
0
0
0
0

R
0
0
0
0

Pp
0
0
0
0

P
0
1
3
4

skóre B
22 : 2 12
8 : 12 9
18 : 8 3
2 : 28 0

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

Čelo kanadského bodování základní části:
Z

B

Br + A

Lucie Tláskalová
4 12
9+3
Markéta Trojanová 4
9
5+4
Samuel Vít
4
8
6+2
Jakub Šitina
4
7
5+2
Martin Zakouřil
4
6
4+2
Jakub Kryl
4
5
4+1
David Kuba
4
5
3+2
Martin Dytrych
4
5
1+4
Andrea Bártová
4
4
1+3
Michal Hájek
4
3
3+0
Adéla Homolová
4
3
2+1
Kristýna Křížková
4
2
2+0
Ondřej Lokvenc
4
2
1+1
Veronika Ságlová
4
2
1+1
Erik Wimter
4
2
1+1
16. – 17. Diana Kuťáková
4
2
0+2
Barbora Růžičková 4
2
0+2
18. – 19. Martin Hejcman
4
1
1+0
Jakub Sixta
4
1
1+0
Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. – 15.

STATISTIKY BRANKÁŘŮ:

Úspěšnost zásahů:
85,71 % - Kristýna Pourová
81,82 % - Matěj Boháč
75,00 % - Ondřej Křížek
66,67 % - Michal Hájek
66,67 % - A. Schwertnerová
63,88 % - Jakub Přívratský

Čisté konto po dobu
15 min - Kristýna Pourová
12 min - Ondřej Křížek
9 min - Jiřina Hrůzová
Prům. počet zásahů na zápas:
11,50 - Jakub Přívratský
9,00 - Matěj Boháč
5,00 - Ondřej Křížek

Ve statistikách brankářů jsou uvedeni všichni brankáři,
kteří odchytali aspoň jeden zápas.
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1. Myslivecký guláš, těstoviny
2. Rýžová kaše
1. Sekaná pečeně, knedlík, zelí
2. Gnocchi po neapolsku s kuřecím masem
1. Srbské rizoto
2. Rybí špíz, brambor
1. Krůtí závin, šťouchané brambory
2. Řecké šunkafleky
1. Uzené maso, hrachová kaše
2. Houbové halušky s pečeným vepřovým masem
1. Hovězí na slanině, bulgur
2. Fazole po boloňsku, pečivo
1. Rybí karbanátek, bramborová kaše
2. Husitská směs (vepř. maso, játra, klobása.), čínské nudle
1. Kuře na paprice, těstoviny
2. Americké bramborové placičky (kečup, sýr)
1. Vepřové na kmíně, chlupatý knedlík, špenát
2. Lasagne
1. Krůtí nudličky s pórkem, rajčaty a paprikami, rýže
2. Meruňkový koláč
1. Halušky s kuřecím masem a se zelím
2. Bramborový guláš, pečivo
1. Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny
2. Tortily
1. Hovězí v mrkvi, brambor
2. Vařené vejce, koprová omáčka, knedlík
1. Smažený vepřový řízek, bramborovo-luštěninový salát
2. Barevné špagety (zelenina, kuře)
1. Krémové drůbeží plátky se žampiony, rýže
2. Bramborové taštičky s čokoládovou náplní
1. Zapékané šumavské těstoviny (uzenina, houby, pórek, sýr)
2. Marinovaná krůtí prsa, brambor
1. Obalované rybí prsty, brambor
2. Česnekový kuskus s pórkem, žampiony a v. masem
1. Kuře po slovácku, vitamínová rýže
2. Nudle s mákem
1. Vepřová kýta na smetaně, knedlík
2. Slezská cmunda (bramborák, uzené maso, zelí)
1. Sekaný řízek přírodní, bramborová kaše
2. Žemlovka
1. Vepřová panenka s jablky, brambor
2. Plněná bramborová roláda, špenát
1. Kuřecí stehno „Montevideo“ (mrkev, pórek, paprika, kečup), rýže
2. Sýrový karbanátek, brambor

Vybírání stravného na květen: čtvrtek 28.4. a pátek 29.4. (7.30 – 11.15)
Cena obědů: pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............
22 obědů x 26 Kč = 572 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let ……..........
22 obědů x 28 Kč = 616 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……...........
22 obědů x 30 Kč = 660 Kč
pro veřejnost ……………………..........
22 obědů x 72 Kč = 1584 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 květnového čísla předávejte do 23.5. 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.

SOUTĚŽ ROZESMÁTÝ SVĚT
29. 04. - Uzávěrka 14. ročníku této výtvarné soutěže … více na 2. str.
24. 05. - Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Rozesmátý svět a výstava prací
(školní jídelna, v 9:30)
OSLAVY FILIPOJAKUBSKÉ NOCI
30. 04. - Oslavy Filipojakubské noci … více na 2. str.
A JSOU TU DALŠÍ Z ETICKÝCH DÍLEN
03. 05. - Etické dílny „Buďme kamarádi“ v 2.A (od 8:00)
03. 05. - Etické dílny „Jak správně využít IT a média“ v 5.B
BUDEME SE FOTIT
12. 05. - Fotografování tříd (začátek v 8:00, cena fotografie: 50 Kč)
TŘEŤÁCI BUDOU VE ŠKOLE I V SOBOTU
13. 05. - 14. 05. - Spaní ve škole pro třeťáky
PROGRAM S PROSTOREM PRO
19. 05. - Další setkání pro 4.A a 6.B
OSTATNÍ AKCE
03. 05. - Program „Husitství“ pro žáky 7.A,B (10:00 – 11:35)
18. 05. - Projektový den „Malý zpracovatel odpadů“ pro žáky 1.A a 1.B (8:00 – 11:35)
26. 05. - Vychází květnové číslo školního časopisu
PRAVIDELNÉ AKCE
Plavecký výcvik žáků 1. – 3. ročníku: 03. 05., 10. 05., 17. 05., 24. 05., 31. 05.
Florbalová liga – 05. 05., 19. 05.
Pravidelné soutěže (šipky, stolní fotbálek, air hockey) se hrají o hlavních přestávkách.
(stránku připravil Martin Dytrych)

