Poprvé jsme
spali ve škole!

Pasovali nás na
čtenáře.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
10. ČÍSLO
20. ROČNÍKU (2021/2022)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
Vydali jsme se prozkoumat Prahu.

My, děti z mateřských škol, jsme
byly pozvány na dětský den.
Proužkovanou víkendovku.
A mnoho dalšího ...

A konal se i dětský den
pro žáky naší školy.

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

Po třech letech konečně zase můžeme uskutečnit zájezd pro nejlepší žáky školy, jako odměnu za
jejich celoroční práci. I když hodnocení není kompletní (chybí spousta sportovních i
vědomostních soutěží), jsme vděční i za to.
Seznam takto odměněných žáků bude k dispozici v pátek 24. června. Účastníci dostanou
z rukou pana ředitele pozvánku. A kam se letos pojede?
Žáci 1. – 4. ročníku navštíví Baldův svět
v Mladých Bukách.

Na žáky 5. – 9. ročníku čeká výlet do Hradce
Králové. Tam si zahrají „Laser game“ a
navštíví Aupark.

V pátek 27. května do naší školy zavítal preventista Policie ČR Bc. por. Lukáš Vincenc.
Svou první přednášku uskutečnil pro žáky 3. A a 3. B. Týkala se bezpečnosti v rámci dopravy. Ať
už z pohledu dětí jako chodců nebo jako cyklistů či koloběžkářů.

Druhou část svého pátečního pobytu ve škole věnoval třídě 9. A. Po minulé přednášce na téma
návykových látek si tentokrát „posvítil“ na trestní odpovědnost. A vzhledem k tomu, že drtivé
většině deváťáků už je 15 let a ostatním v krátké době bude, se jedná o hodně důležité informace.
Žáci 9. A se tak dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, jak jsou přestupky a
trestné činy trestány a také slyšeli pár skutečných příběhů.
Doufejme, že se z přednášek třeťáci i deváťáci poučili.
Děkuji tímto paní učitelce Kafkové za zprostředkování přednášek a přednášejícímu za ochotu a
vstřícnost.
(Martin Dytrych)

V pondělí 6. června do naší školy opět zavítal preventista Policie ČR Bc. por. Lukáš Vincenc.
Svůj čas tentokrát věnoval našim nejmenším. Vysvětlil jim úlohu policistů v rámci integrovaného
záchranného systému a představil vybavení policisty. Děti také slyšely, jaký je rozdíl mezi Policií
ČR a městskou policií. A nechybělo samozřejmě poučení o bezpečnosti dětí v rámci dopravy.
Děkuji tímto paní učitelce Kafkové za zprostředkování přednášky a přednášejícímu za ochotu a
vstřícnost.
(Martin Dytrych)

Abychom si společně zpříjemnili výuku tělesné výchovy na závěr školního roku, vyrazili jsme
poslední květnový den spolu se 13 deváťáky na kolách do Ratibořic.
Nechyběl tradiční odpočinek u Viktorčina splavu, kde se dokonce někteří odvážlivci osvěžili
v řece Úpě. Následovala zastávka v občerstvení u mlýna a nezbytné posilnění (pití, klobása,
škvarkové placky…).
Cesta zpět ubíhala stejně rychle jako cesta do Ratibořic, a tak jsme už kolem půl čtvrté byli zpět
u školy. Špinaví od bláta, někteří unavení, někteří přímo vyčerpaní, ale doufám, že všichni
spokojení.
Děkuji všem zúčastněným za pohodový výlet a panu učiteli Matouškovi za doprovod a prvotní
myšlenku výlet podniknout.
(text: Šárka Kratochvílová, foto: Tereza Hejcmanová, Veronika Ságlová)

Tato, pro nás již tradiční, akce se mohla konat
opět po skoro nekonečných čtyřech letech. V roce
2019 byla totiž naše tělocvična z důvodu
rekonstrukce uzavřena a další dva roky pořádání
dětského dne pro děti z mateřských školek zhatila
proticovidová opatření.
A tak jsme velmi rádi, že jsme ve čtvrtek 2.
června mohli přivítat 150 dětí z mateřských škol
v Úpici a Havlovicích. Děti hned při vstupu
dostaly kartičku s deseti políčky. S ní musely
obejít deset stanovišť a splněním úkolů si
vysloužit deset razítek.
Všem se to nakonec podařilo a tak si kromě
zážitku odnesli i malou odměnu.
Děkuji tímto Romaně Jirkové a Haně Machačové
za zdařilou organizaci a všem jejich kolegyním a
vybraným žákům 5. A a 5. B za pomoc.
(Martin Dytrych)

V pondělí 20. června se třeťáci konečně vydali na školní výlet. Původně jsme už začátkem
června plánovali vyrazit do Krkonoš na Černou horu, ale výlet jsme museli kvůli dešti odložit.
Vzhledem k tomu, že předpověď počasí nebyla ani tentokrát příznivá, zvolili jsme na poslední
chvíli výlet do královédvorské ZOO. Cesta proběhla klidně, zpočátku svítilo sluníčko… Přesto
jsme s obavami sledovali blížící se černé mraky. Naštěstí nás průtrž mračen zastihla v
safaribusu a zbytek přeháňky jsme strávili v pavilonu u opiček a stánku s občerstvením. Když
přestalo pršet, postupně jsme navštívili všechny výběhy a pavilony zvířat, pohráli si na hřištích.
Za zbytek peněz jsme si koupili něco na památku a vyrazili unaveni domů. I přes to, že jsme
původně měli úplně jiné plány, výlet do ZOO jsme si užili!
(Jana Hájková, Veronika Prouzová)

„Pepíčku, proč otvíráš olejovky před akváriem?“ ptá se ho maminka. „Aby rybičky viděly, jak
dopadnou, když budou zlobit.“
Když slon sedí na plotě, jaký je čas? Čas vyměnit plot.
Včera přišli na poštu dva lidi v rouškách. Okamžitě vznikla panika. Po chvíli se ukázalo, že je to
přepadení, tak jsme se uklidnili.
Zastaví stopařka auto: „Jak daleko je to do Prahy?” „Slabou čtvrthodinku.” Po půlhodině: „Jak je to
daleko do Prahy?” „Slabou hodinku!” „Cože?” „No, já jedu opačným směrem - do Brna!”
Novinář se ptá Pelého: „Myslíte, že by Brazílie ze sedmdesátých let porazila dnešní Česko?“ Pelé:
„Ano, 1:0!“ „Jenom?“ „ No, přeci jen je nám všem už přes sedmdesát let...“
„Pane lékárníku, ty odtučňovací pilulky mám brát po každém jídle?” „Ano.” „Tak mi dejte, prosím
pěkně, alespoň dvacet krabiček na tejden.”

„Tak, co jsi dneska dělal ve škole, Pepíčku?“ „Mami, mně se o tom nechce mluvit. A beztak to
uvidíš večer ve zprávách.“
Jak policajti skáčou šipky? Do terče!
Blondýnka, černovláska a zrzka chtějí získat místo natěračky silničních pruhů. Šéf rozhodne, že
práci získá ta, která za tři dny natře nejdelší úsek. Po prvním dni: Černovláska natřela 3 km, zrzka
4 km a blondýnka 10 km. Šéf jí gratuluje: „Jen tak dál, a práce je vaše!” Druhý den ženy pokračují
v práci od místa, kde včera skončily. Na konci dne: Černovláska natřela dalších 5 km (celkem 8),
zrzka 6 km (10) a blondýna 4 km (14). Šéf ji utěšuje: „No, to nevadí, ještě pořád máš náskok.”
Třetího dne pokračují, a na konci to dopadne takto: Černovláska 6 km (dohromady 14), zrzka 7
km (17) a blondýna jenom 1 km (15). Šéf to nechápe a ptá se jí: „Jak to, že první den deset a dnes
jenom jeden?” A ona na to: „No, když ta plechovka s barvou je každým dnem dál a dál!”
Zvířecí soud soudí zajíčka: „Proč jsi kopnul medvěda do kolena?” „Zaprvé - protože řekl, že jsem
mrňavej spratek, a za druhé - protože výš nedosáhnu!”
„Haló, jste Petr Novák?“ „Jsem!“ „Tak se na Vás usmálo štěstí. Můžete vyhrát milion! Stačí, když
na mou první otázku odpovíte NE. Jste připraven?“ „ANO.“
Říká děda babičce: „Co děláš radši, pereš nebo spravuješ?“ „Asi spravuju“ „To je dobře, já si
zašpinil koleno, tak jsem ten kus kalhot vystřihl.“
(Martin Dytrych)

Loučíme se s další devítkou, na kterou se nám bude dobře vzpomínat. Samozřejmě jako u všech
tříd, i tady by se našly kaňky, ale celkový dojem je výborný. Podávám pro to dva důkazy:
1) Šestnáct z jednadvaceti žáků této třídy jde studovat maturitní obor.
2) Vyjádření třídní učitelky PaedDr. Věry Nývltové: „Moje poslední třída a popravdě, jedna
z mých nejlepších. Přeji svým kolegyním a kolegům, aby na svou třídu mohli vzpomínat, tak
jako já na současnou 9. A.“

Poznali byste je na fotkách z prvních tříd?

Některé žáky však budete hledat marně,
přišli do naší školy až v dalších letech.
(Martin Dytrych)

Celý rok nás housenka Agáta provázela českým jazykem, abychom se naučili číst a psát. To se
nám všem výborně podařilo, a proto jsme mohli navštívit městkou knihovnu, kde na nás čekal král
z písmenkové země.
Nejprve si nás ale vyzkoušela paní knihovnice. Povídali jsme si, jak správně s knížkami zacházet a
naopak, co se s nimi nesmí dělat, přiřazovali jsme obrázky podle počátečních písmen, hádali jsme
pohádkové dvojice a každý z nás četl úryvek z pohádky, kterou nám pak paní knihovnice celou
dočetla. Zvládli jsme to výborně, ale někdo bude ještě muset trochu víc trénovat.
Pak jsme jednotlivě poklekli před krále, který nás mečem pasoval na čtenáře. Dostali jsme
pamětní list, řád čtenáře, spoustu dalších dárků a kdo z nás měl vyplněnou přihlášku, dostal
průkazku do knihovny a mohl si hned nějakou knihu vypůjčit. Na závěr jsme společně zopakovali
čtenářský slib.
Dnešní den se nám moc líbil a doufám, že i nadále budeme tak krásně číst.
(Hana Machačová, Iveta Svobodová)

Ve čtvrtek 9. června 2022 se žáci 9. A prostřednictvím zážitkového workshopu „Den, kdy se
mlčelo“, se kterým za nimi přijely dvě sympatické paní lektorky z neziskové organizace Post
Bellum, seznámili s obdobím kolektivizace českého venkova v 50. letech 20. století.
Všichni deváťáci dostali materiály s
životopisy obyvatel malé vesnice na
Plzeňsku a našli si ve třídě další členy své
rodiny. Jednotlivé rodiny se vzájemně
představily a nakreslily své majetky. Po
válce všichni doufali, že naváží na své
předválečné životy a práci. Po tzv. vítězném
únoru se vesnice a vztahy v ní postupně
měnily. Začala kolektivizace, sílil tlak na
vstup do JZD, ti, kteří vstoupit odmítali, byli
zbaveni majetku, nuceně vystěhováni ze
svých domovů, popř. uvězněni.
Sousedé rozhodovali o osudech sousedů.
Deváťáci si vše vyzkoušeli „na vlastní kůži“ –
odevzdávali hlasovací lístky ve volbách,
rozhodovali se, zda vstoupit do družstva,
odevzdávali do JZD svůj majetek, resp.
přihlíželi ztrátě rodových gruntů, na schůzi
rozhodovali o osudech svých sousedů. Na
konci workshopu pak měli před očima úplně
jinou vesnici a naprosto jiné vztahy než na
začátku.
V závěrečné reflexi žáci hodnotili, co je
zaujalo, jak se ve svých rolích cítili a co jim
workshop přinesl.
Děkuji organizaci Post Bellum za uskutečnění workshopu, paním lektorkám za zajímavé a milé
provedení workshopem a kolegům za pomoc s organizací akce.
(Renata Kafková)

V pátek 3. června jsme do velké tělocvičny pozvali žáky 1. stupně na oslavu Dne dětí.
Připravili jsme pro ně různé atrakce a dovednostní soutěže. Zdoláváním jednotlivých úkolů
získávaly děti žetonky, které si vyměňovaly v krámku za odměny (hráčky nebo dobroty). Děti
odcházely nadšené, co všechno se jim podařilo „nakoupit.“
Děkujeme všem rodičům, kteří dětem přispěli spoustou drobných dárků a rozšířili tak
„sortiment přitažlivého zboží“ v krámku. Pochvalu zaslouží páťáci v roli průvodců
na jednotlivých stanovištích. Dětský den se prostě opět vydařil na jedničku.
(Romana Jirková)

Naši nejmenší, prvňáci a druháci, se konečně dočkali. Čeho? No přece tak dlouho očekávaného
spaní ve škole. V pátek 10. června jsme se za krásného slunečného počasí sešli před školou,
obtěžkáni karimatkami, spacáky a samými dobrůtkami, které nám k sobotní snídani připravily
ochotné maminky.
S velkou námahou jsme se vyškrábali až do druhého patra, zalezli si do svých tříd a nachystali si
pelíšky na spaní. Po výborné večeři od maminek nás čekalo první překvapení. Úpičtí loutkáři si
pro nás připravili zbrusu novou pohádku O skákavé princezně. Dětem se moc líbila a tak
loutkové postavičky odměnily velikým potleskem.

Do školy jsme se vrátili už za šera, a protože se některým z nás již zívalo, tak jsme si vyčistili
zoubky, zalezli si do spacáčků a při pohádce postupně usnuli.
Sluneční paprsky nás probudily opravdu velice brzy, sbalili jsme tedy ležení a pak se s radostí
zakousli do sladké snídaně. Paní učitelky nám uvařily čaj, někdo měl chuť na kakao.
Druháci si pro prvňáčky připravili šipkovanou s plněním nejrůznějších úkolů. Šipky nás dovedly
až k samotnému cíli, kde se ukrýval sladký poklad. A protože hned vedle pokladu byl bazén, tak
jsme se v něm rádi osvěžili. A aby toho osvěžení nebylo málo, dali jsme si ještě nanuka.
V čase oběda jsme se vrátili do školy, kde nám paní učitelky připravily párek v rohlíku. Všechno
jsme si po sobě uklidili a s dobrou náladou odcházeli domů.
(Radka Řeháková, Hana Machačová, Romana Jirková)

Pospojuj čísla od 1 do 15. Obrázek si vybarvi.

Holidays words – prázdninová slovíčka
POZOR - tentokrát jsou již všechny aktivity nesoutěžní :)
VOCABULARY – slovíčka
SUMMER - léto
SKIP - skákat
BEACH - pláž
DIVE - potápět se
SAND - písek
TRAVEL - cestovat
BIKE - kolo
SING - zpívat
SEA - moře
CAMPFIRE - táborák
TENT - stan
SHORTS - kraťasy
TASTE - ochutnat DRESS - šaty
PUZZLE 2 – Najdi věc, kterou v létě
potřebujeme :)
písek
moře
pláž
skákat
táborák
kraťasy
cestovat
plavat
šaty
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ __

Výherci z minulého čísla:
4.A - Baboráková A.
Jurkuczová T.
5.A - Kadaníková N.
5.B - Kubík V.
6.A - Přívratský J.

PUZZLE 1 – aktivita u moře 
ochutnat
písek
kraťasy
cestovat
kolo
léto
hrát
cestovat
potápět se
stan
zpívat
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

VÝSLEDKY CELOROČNÍ SOUTĚŽE O
NEJAKTIVNĚJŠÍHO ANGLICKÉHO
LUŠTITELE
..........................................................................
- soutěž byla vyhodnocena dle počtu
odevzdaných soutěžních lístečků
1. - 3. místo (odevzdáno celkem 8 soutěžních lístků)
Fabiánová Jenifer 4.A
Jurkuczová Týna 4.A
Feketová Tereza 5.A
4. místo (odevzdáno celkem 7 soutěžních lístků)
Feketová Markéta 3.B
Vylosovaní - přijďte si pro výhru 30. 6. (ráno před 8
hodinou) do kabinetu k p. uč. Žďárské :)
Gratuluji a přeji další úspěšné anglické luštění
stránku připravila Silvie Žďárská



Na výlet jsme se vydali do Chlumce nad Cidlinou. Počasí jsme měli nádherné. První den jsme
strávili ve Fajn parku. Vyzkoušeli jsme úplně všechny atrakce - trampolíny, safari autíčka, UFO
autíčka, 10D kino, bosostezku a mnoho dalších. Odpoledne jsme se přemístili do kempu, kde jsme
se ubytovali a hned naskákali do bazénu.

I druhý den proběhl naprosto úžasně. Ráno po snídani jsme se rozloučili s kempem a vyrazili
jsme na prohlídku zámku Karlova koruna. Po prohlídce jsme si zaběhli orientační závod v
zámeckém parku, pochutnali jsme si na čočkové polévce a kuřecím řízku s bramborem v hotelu
Grand a výlet jsme zakončili prohlídkou četnické pátrací stanice z 1. republiky. Výlet byl super.
(Šárka Jánošíková, Kateřina Minarčíková)

Ve středu 15. 6. jsme se v rámci
přírodovědy vydali na průzkum
nedaleké louky za hvězdárnou.
Děti měly za úkol hledat rostliny
a živočichy, o kterých se učily při
hodině, vyfotit je mobilem a
napsat jejich celý název. Někteří
žáci přišli vybaveni i lupou.
Objevili jsme i druhy, které
neznáme, a tak v tomto našem
průzkumu budeme pokračovat za
pomoci internetu. Všichni se
snažili a myslím, že si to i
užívali.
(Eva Mertlíková)

Ve středu 8. června 2022 se naši prvňáci a druháci vydali do Broumova na farmu Wenet. Už od
rána jsme věděli, že si výlet společně všichni užijeme, svítilo nám sluníčko a děti měly
výbornou náladu. Do areálu jsme dorazili o půl desáté, přesně na čas, dali jsme si svačinku,
nakoupili krmení pro zvířátka a vyrazili si ten náš výlet užít. Viděli jsme pávy, slepičky a
kohouty, krocany a krůty, papoušky, králíky, dikobrazy, oslíky, ovečky a berany, čínská
prasátka, kozy, ale nejvíce nás bavily lamy a velbloudi, jak nám pěkně zobali z ruky. Cestou
jsme se vyřádili na houpačkách a skluzavkách, někdo si zahrál kuželky, nebo zaskákal panáka.
Na závěr jsme měli objednaný ohýnek, tak jsme napíchali buřtíky, pěkně do křupava si je opekli
a pak si na nich pochutnali. Cestou zpátky se nám děti v autobuse krásně rozezpívaly a to nás
utvrdilo v tom, že odjíždíme domů s dobrou náladou, a že se ten náš výlet opravdu povedl.
(Radka Řeháková, Hana Machačová, Romana Jirková)

Obě sedmé třídy se vydaly na výlet v pondělí a
v úterý 6. a 7. června, doprovázely je paní učitelky
Jitka Pulkrábková, Renata Kafková a paní
asistentka Šárka Semeráková. Aniž by se třídy
druhého stupně předem domluvily, vydala se letos
většina z nich do Sedmihorek a sedmáci nebyli
výjimkou.
Za trpělivost při dlouhém cestování vlakem a
čekání na ubytování v úplně plném kempu byli
výletníci
odměněni
krásným
slunečným
odpolednem. Nádherného počasí využili k výšlapu
na nedaleký hrad Valdštejn, kde se kochali
především zajímavým architektonickým pojetím
hradních staveb, akustikou kostela a úchvatnými
výhledy. Pro návrat vybrali navigátoři jinou trasu o
trochu náročnějším terénem, zato s další krásnou
vyhlídkou na Hruboskalsko a Trosky. Podvečer
strávily děti míčovými hrami, po rychlé večeři
v místní restauraci si povídaly v chatkách a hrály
hry. Jen na večerní hygienu některým nezbyl čas
anebo energie
Ráno se bohužel předpověď meteorologů už
splnila a přivítalo nás zamračené nebe, začátek dne
trochu rozveselila až snídaně. Po vzorném úklidu
chatek, za nějž jsme byli kolektivně pochváleni,
začalo pršet, všechna přístřeší byla obsazena
dalšími výletníky, a tak jsme se vydali na cestu
domů. Do Úpice jsme dorazili unavení a nevyspalí,
a tak si většina z nás doma dala podvečerního
šlofíka
Děkuji kolegyním za milou společnost, Jitce
Pulkrábkové za zařízení výletu a dětem za to, že
akce proběhla bez výraznějších zádrhelů.
(Renata Kafková)

Ve středu 15. 6. se šesťáci vydali prozkoumávat
známá i neznámá místa našeho hlavního města. Za
velmi příznivého počasí si prošli trasu od
Hlavního nádraží, přes Václavské náměstí a
Národní třídu na Petřín. Zpět se vydali kolem
Pražského hradu Nerudovou ulici, přes Karlův
most na Staroměstské náměstí a zpět na Václavák.
Po cestě si každý vyplňoval svůj pracovní list s
různými úkoly, které budou vyhodnoceny a
nejlepší "pozorovači" a pozorní posluchači
odměněni. Samozřejmě nechyběly drobné nákupy,
návštěva zrcadlového bludiště a nutná návštěva
McDonaldu, aby nikdo nehladověl. Celý výlet
proběhl v pohodové a přátelské atmosféře. Šesťáci
si zaslouží velikánskou pochvalu, neboť byli vždy
a všude dle domluvených pravidel. Děkuji i paní
učitelce Řehákové za pedagogický doprovod.
(Silvie Žďárská)

Konečné pořadí nejlepších sběračů k 14. červnu 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)

550 kg
331 kg
173 kg
135 kg
112 kg
82 kg

plastové lahve
Petr Vít (5.A)
Tereza Feketová (5.A)
Martin Šmída (8.A)
Markéta Feketová (3.B)

706 ks
293 ks
175 ks
127 ks

sběr kovových víček
1. Eliška Srnová (5.A)
2. Jiří Bárta (4.A)
3. Antonín Došek (4.A)
4. Daniela Grundová (6.A)
5. Jakub Přívratský (6.A)
6. Filip Záruba (1.B)
7. Markéta Feketová (3.B)
8. Matěj Šitina (2.A)
9. Josef Horák (5.A)
10. Petr Vít (5.A)
11. Kamila Kaslová (3.B)
12. Michaela Kaslová (6.B)

96 000 ks
38 950 ks
22 990 ks
19 000 ks
16 755 ks
16 242 ks
14 609 ks
9 750 ks
9 750 ks
5 420 ks
4 624 ks
4 400 ks

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

sběr vybitých baterií
Tereza Přívratská (6.B)
2 425 ks
Filip Záruba (1.B)
2 318 ks
Jan Havrda (4.A)
441 ks
Martin Farský (3.A)
310 ks
Petr Vít (5.A)
251 ks

1.
2.
3.
4.

sběr plastových kelímků
Kamila Kaslová (3.B)
Markéta Feketová (3.B)
Petr Vít (5.A)
Tereza Feketová (5.A)

420 ks
373 ks
301 ks
168 ks

sběr plastových víček
1. Daniela Grundová (6.A)
33 100 ks
2. Filip Záruba (1.B)
26 570 ks
3. Jiří Bárta (4.A)
13 800 ks
4. Antonín Přívratský (3.A)
12 428 ks
5. Natálie Kadaníková (5.A) 10 825 ks
6. Jakub Přívratský (6.A)
10 181 ks
7. Martin Farský (3.A)
9 765 ks
8. Eliška Rychlíková (5.A)
7 000 ks
9. Vojtěch Hejna (4.A)
5 950 ks
10. Josef Horák (5.A)
4 450 ks
11. Matěj Šitina (2.A)
4 450 ks
12. Tereza Feketová (5.A)
3 283 ks
13. Filip Hejna (1.A)
3 000 ks

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci s Jaromírem Beránkem)

První červnové pondělí a úterý jsme strávili s bezvadnou partou v kempu na Broďáku nedaleko
Červeného Kostelce. Od začátku výletu panovala skvělá nálada. Po příjezdu proběhlo důvěrné
seznámení s kempem a zabydlování se. Chatky byly útulné a čisté, občas se objevil nějaký
zbloudilý pavouk, ale kluci si s ním vždy poradili. Odpoledne jsme vyrazili na Ostaš, kde se nám
naskytly dechberoucí výhledy do krajiny a každý z nás musel předvést svou zručnost při
překonávání skalních překážek; osmáci perfektně spolupracovali a vzájemně si pomáhali.
Po náročném výletu se pár odvážlivců zchladilo v Broďáku a ostatní pro ně zatím přichystali
oheň a špekáčky. U ohně se povídalo o všech radostech i starostech až do brzkých ranních hodin.
Vstávání další den bylo krušné, ale všichni jej nakonec zvládli. Po dopolední procházce jsme
doplnili energii pizzou a za vydatného deště utíkali na autobus. Přijeli jsme špinaví a unavení, ale
(snad) spokojení.
Děkuji bezvadné třídě 8. A za vytvoření skvělých zážitků a vzpomínek a Andrejce za podporu
během přípravy výletu a spoluvytváření pohodové atmosféry.
(Tereza Procházková)

22. ročník FLORBALOVÉ LIGY ovládlo
mužstvo OLD STARS, které tak získalo již
16. titul. Tentokrát hrálo v této hodně
omlazené sestavě:
Andrea Bártová, Martin Dytrych,
Nikola Hájková, Adéla Homolová,
Kristýna Pourová, Tereza Přívratská,
Aneta Schwertnerová, Lucie Tláskalová,
Markéta Trojanová, Martin Zakouřil.
Stříbrné medaile patří mužstvu EL POLO
LOCO a ty bronzové mužstvu LÍZÁTKA.
Patnáctého ročníku turnaje v šipkách se
zúčastnilo 28 hráčů a hráček.
Ti nejprve bojovali ve čtyřech skupinách,
přičemž z každé z nich postoupili čtyři
nejlepší do vyřazovací části.
Konečné pořadí na prvních čtyřech
místech:
1. Jakub Přívratský
2. Matěj Klíma
3. Filip Kroka
4. Daniela Grundová
Patnáctého ročníku turnaje ve stolním
fotbálku se zúčastnilo 18 dvojic.
Ti nejprve bojovali ve třech skupinách,
přičemž osm nejlepších dvojic postoupilo
do vyřazovací části.
Konečné pořadí na prvních třech místech
mezi žáky:
1. Klouček, Seidl
2. Fabián, Kryl
3. Manych D., Manych M.

Pátého ročníku turnaje v air hockeyi se
zúčastnilo 36 hráčů a hráček.
Ti nejprve bojovali v šesti skupinách,
přičemž 16 nejlepších postoupilo do
vyřazovací části.
Konečné pořadí na prvních třech místech
mezi žáky:
1. Dominik Fabián
2. Eugen Balog
3. Daniela Lelková

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do zářijového čísla předávejte do 23.9. 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.

KONČÍ ŠKOLNÍ ROK
27. 06. - 28. 06. - Vybírání učebnic (oběd pro 1. st.: v 11:35, pro 2. st.: v 12:15)
28. 06. - Výlet pro nejlepší žáky školy
29. 06. - Vydávání učebnic pro školní rok 2022/2023
(oběd pro 1. st.: v 11:35, pro 2. st.: v 12:15)
29. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (9. A)
30. 06. - Předání otevřených a vyklizených šatních skříněk třídnímu učiteli (ostatní třídy)
30. 06. - Ukončení školního roku + vydávání vysvědčení
(2. stupeň má oběd v 9:30, 1. stupeň v 10:00)
MILÍ DEVÁŤÁCI, LOUČÍME SE S VÁMI
29. 06. - Slavnostní rozloučení s žáky 9. A (Městský úřad Úpice, od 16:00)
(stránku připravil Martin Dytrych)

Redakce časopisu
vám všem přeje ty nejkrásnější
prázdniny!

