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ředitel školy

Telefon: 499 859 951, fax: 499 859 991
www: www.zsmltu.cz, e-mail: mladeznicka@zsmltu.cz

Opět se setkáváme po prázdninách, abychom
zahájili nový školní rok. Doufám, že jste si všichni
v průběhu prázdnin a dovolených odpočinuli a
načerpali dostatek sil pro to, aby nový školní rok byl
pro Vás úspěšný.
Zatímco pro Vás jsou prázdniny a dovolené dobou
oddechu, jsou pro nás často jediným obdobím, kdy
můžeme zrealizovat některé důležité změny a úpravy,
které v průběhu školního roku nelze provést.
Tak například letos proběhla kompletní oprava
15
střech na pavilonech tělocvičen a školní jídelny.
Vymalovala se velká tělocvična a probíhá rozsáhlá
úprava učebny fyziky a její modernizace. Na prvním
stupni došlo k vybudování družinového klubu, který
bude sloužit především pro žáky 4. a 5. tříd, ale nejen
pro ně. Samozřejmě, jako každý rok, proběhl v celé
škole generální úklid.
Věříme, že všechny tyto změny povedou ke
zkvalitnění služeb poskytovaných naší školou. Těšíme se
na další spolupráci s Vámi.

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Vážení rodiče a milé děti.

strana 2 (celkem 14)

Zpravodaj č. 1/0405

Učební plán pro 1. – 5. ročník:
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Přírodověda + vlastivěda
Prvouka
Matematika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Počet hodin celkem:

1.
7
2
5
2
2
2
20

2.
7
2
5
2
2
2
20

Ročník
3.
8
4
5
2
2
2
23

4.
7
3
4
6
1
2
2
25

5.
7
3
4
6
1
2
2
25

Učební plán pro 6. – 9. ročník:
Předmět

6.
Povinné předměty
Český jazyk
4
Cizí jazyk
3
Dějepis
2
Zeměpis
2
Přírodopis
2
Chemie
Fyzika
2
Matematika
4
Občanská výchova
1
Rodinná výchova
1
Pracovní činnosti
1
Tělesná výchova
2
Hudební výchova
1
Výtvarná výchova
2
Volitelné předměty
Počet hodin celkem:
27

Ročník
7.
8.

9.

5
3
1
2
2
2
5
1
1
1
2
1
2

5
3
2
2
2
2
2
5
1
1
1
2
1
1

4
3
1
2
2
2
2
4
1
1
1
2
1
1

1
29

1
31

4
31
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Učební plán pro 6. – 9. ročník – rozšířená výuka informatiky:
Předmět

6.
Povinné předměty
Český jazyk
4
Cizí jazyk
3
Dějepis
2
Zeměpis
1
Přírodopis
2
Chemie
Fyzika
1
Matematika
4
Informatika
2
Občanská výchova
1
Rodinná výchova
1
Pracovní činnosti
1
Tělesná výchova
3
Hudební výchova
1
Výtvarná výchova
2
Volitelné předměty
Počet hodin celkem:
28

Ročník
7.
8.

9.

4
3
1
2
1
2
4
3
1
1
1
3
1
2

4
3
2
1
2
2
2
4
4
1
1
1
3
1
1

4
3
1
2
2
2
2
4
4
1
1
1
3
1
1

29

32

32

Akce, které proběhnou v letošním školním roce
• Lyžařské výcviky pro žáky 7. tříd.
• Cykloturistické kurzy pro žáky 8. tříd.
• Vzhledem ke změně legislativy není nadále možné, aby na naše
zařízení v Horním Bradle jezdili žáci 3. tříd na ekologické
soustředění (vzhledem k jejich věku). Proto budou tato soustředění
organizována pro žáky 4. tříd. V letošním školním roce tedy záleží
na rodičích, zda budou mít zájem o to, aby si jejich děti soustředění
zopakovaly (absolvovaly jej již v loňském školním roce).
• Další informace o novém školním roce vám poskytne plánovací
kalendář, který je i letos součástí tohoto Zpravodaje.
Změny v organizaci výuky
V letošním školním roce je pouze jedna výrazná změna – v 7. třídách
je v souladu s pokyny MŠMT ČR navýšen počet vyučovaných hodin o 1
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hodinu týdně. O tuto hodinu byl posílen počet hodin českého jazyka
v tomto ročníku.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Vedení školy
ředitel školy:
Mgr. Zdeněk Géc
zástupce ředitele pro pedagogickou a výchovnou práci (statutární
zástupce):
Ing. Lidmila Kuříková
zástupce ředitele pro organizaci I. stupně a školní družiny:
Mgr.Jaroslav Jon
zástupce ředitele pro organizaci II. stupně:
Mgr. Michal Strnad
Ostatní vedoucí pracovníci
vedoucí Klubu zájmové činnosti „Eldorádo“: Jana Burešová
vedoucí školní kuchyně: Lenka Dvořáková
školník: Radomil Váňa
Třídní učitelé:
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
5.D

Mgr. Krausová
Mgr. Hurdálková
Mílová
Mgr. Eisová
Mgr. Medunová
Mgr. Lammelová
Mgr. Jaklová
Mgr. Havlíková
PaedDr. Nesvadbová
Mgr. Brolíková
Mgr. Kuželová
Mgr. Pytelová
Mgr. Pavlová
Mgr. Váňová
Mgr. Mihatschová
Mgr. Drapáková

6.A
6.B
6.C
6.D
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C
8.D
9.A
9.B
9.C
9.D

Mgr. Knapová
Mgr. Kosová
Mgr. Škarytková
Mgr. Petrášová
Mgr. Tremlová
Mgr. Tichá
Bc. Erben
Mgr. Lustyk
Mgr. Mašínová
Mgr. Kvasničková
Ing. Kutová
Mgr. Kobrlová
Mgr. Vedralová
Mgr. Šinkorová
Mgr. Šubrová
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Nepřehlédněte !
Vážení rodiče,
každoročně se na Vás obracíme s prosbou o poskytnutí sponzorského
příspěvku za každé dítě, které navštěvuje naši školu. Tento sponzorský příspěvek,
který je základním zdrojem příjmů nadačního fondu „Pro děti“, se využívá na
částečné financování sportovních a kulturních aktivit dětí naší školy, na
materiální zabezpečení doplňkové činnosti, a to jak v rámci výuky, tak činností
organizovaných KZČ „Eldorádo“. Používá se i na financování nákladů
souvisejících s účastí našich žáků na soutěžích, o nichž Vás průběžně
informujeme, a na odměny pro žáky za jejich aktivitu, píli a studijní výsledky.
Víme, že pro mnohé z Vás není jednoduché zajistit pro Vaše děti veškeré
vybavení, které je pro zahájení školního roku nezbytné. Přesto věříme, že i letos
nám pomůžete a poskytnete škole tento příspěvek. Výše příspěvku činí 100,- Kč za
každé dítě. Předem děkujeme za pochopení.
Rovněž vám nabízíme hromadné zabezpečení základních školních potřeb
pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni. Není nutné, aby každé dítě mělo
veškeré vybavení. Rovněž tímto způsobem vás již několik let zbavujeme starostí se
sháněním jednotlivých potřeb. Tento způsob Vám ušetří peníze a nám umožní
seznámit děti i s takovými výtvarnými metodami a technikami, se kterými by jinak
neměly možnost se seznámit.
Za částku 100,- Kč jsou Vašim dětem poskytnuty tyto potřeby:
- kreslící karton A2, A3, A4
- čtvrtka náčrtová A3, A4
- papír barevný
- zvláštní typy papírů – vrstvený, holografický
- tuš černá i barevná
- redis-pera včetně násadek
- rudka
- suchý pastel
- voskovky, progresa
- křída barevná – chodníková
- podložka PVC – A3
- fixativ, fixírka
- prstové barvy
- barevné písky, ozdobné drátky, sláma, barevná peříčka, apod.
(materiál momentální nabídky firem)
- částečně materiál na keramiku (obtisky, engoby, barvítka, …)
Obdobnou nabídku vám učiní i vyučující na prvním stupni v úvodních
třídních schůzkách.

strana 6 (celkem 14)

Zpravodaj č. 1/0405

ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY
1. třídy:
2.-5. třídy:
6.-9. třídy:

ve středu 1. září 2004 od 17,00 h
ve čtvrtek 2. září 2004 od 17,00 h
ve čtvrtek 2. září 2004 od 18,00 h

JEŠTĚ JEDNOU PŘEHLED ŠKOLNÍCH POTŘEB
1. ročník
- přehled školních potřeb byl rodičům předán na schůzce v květnu
2004. Další informace získají rodiče na úvodní třídní schůzce ve
středu 1. září 2004 od 17,00 h.
2. ročník
2 pera, 2 tužky č. 2, 2 tužky č. 3, 6 pastelek, ořezávátko,
Penál
nůžky, guma, podtrhávátko (krátké pravítko)
vodové barvy (temperové), kelímek, hadr, štětce, lepidlo,
VV
igelit na lavici, zástěru dle uvážení, voskovky, tuš
ručník, cvičební úbor+cvičky, bačkory+sáček,
Ostatní
trojúhelník s ryskou, fólie A4 a A5, flétna
Obaly, sešity a případné další potřeby zajistěte až podle pokynů
třídního učitele na úvodní třídní schůzce, která proběhne ve čtvrtek
2. září 2004 od 17,00 h.
3. ročník
2 pera, tužku č. 2, pastelky (6 základních barev),
Penál
ořezávátko, podtrhávátko (krátké pravítko), guma
tužka č. 3(4) nebo mikrotužka (tvrdá tuha), kružítko,
Geometrie
trojúhelník s ryskou, rovné pravítko dlouhé min. 20 cm
VV
temperové barvy (vodové), lepidlo, nůžky
Ostatní
ručník, cvičební úbor+cvičky, bačkory+sáček
Veškeré sešity a kreslící kartony zajistí třídní učitel. Obaly a
případné další potřeby zajistěte až podle pokynů třídního učitele na
úvodní třídní schůzce, která proběhne ve čtvrtek 2. září 2004 od 17,00 h.
4. ročník
2 pera, 2 tužky č. 2, 2 tužky č. 3 (nebo mikrotužku),
Penál
pastelky, ořezávátko, guma, nůžky, podtrhávátko (krátké
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pravítko), kružítko
vodové barvy, temperové barvy, kelímek, hadr, lepidlo,
VV
voskovky, igelit na lavici
trojúhelník s ryskou, druhý trojúhelník nebo dlouhé
pravítko, velká a malá podložka s linkami, fólie A4 a A5,
Ostatní
ručník, cvičební úbor+cvičky, přezůvky se světlou
podrážkou + látkový sáček
Tuše, štětce ploché a kulaté zakoupit až po domluvě s třídním
učitelem na úvodní třídní schůzce, která proběhne ve čtvrtek 2. září 2004
od 17,00 h. Obaly pořídit rovněž až v září podle učebnic a sešitů.
5. ročník
2 pera, 2 tužky č. 2, 2 tužky č. 3 nebo mikrotužku,
Penál
6 pastelek, ořezávátko, nůžky, guma, podtrhávátko
(krátké pravítko)
vodové barvy (temperové), kelímek, hadr, štětce, lepidlo,
VV
igelit na lavici, zástěru dle uvážení, voskovky
ručník, cvičební úbor+cvičky, bačkory+sáček,
trojúhelník s ryskou, druhý trojúhelník nebo pravítko,
Ostatní
kružítko, obaly na sešity a učebnice, fólie A4 a A5, cvičný
sešit
Obaly, sešity a případné další potřeby zajistěte až podle pokynů
třídního učitele na úvodní třídní schůzce, která proběhne ve čtvrtek
2. září 2004 od 17,00 h.
II. stupeň:
6. ročník
7. – 9. ročník

•
•

6. – 9. ročník

•

6. – 9. ročník

•

6. – 7. ročník
8. – 9. ročník
6. – 9. ročník

•
•
•
•

Český jazyk
sešity: 564, 544-2ks, 524, 424
sešity: 524, 544, 444
Dějepis
sešity: 564
Občanská výchova
sešity: 544
Matematika
sešity: 444, 420, 544
sešity: 440, 544
linkovaná podložka (nejlépe z jedné strany úzké linky a
z druhé strany čtverečky) A4
rýsovací pomůcky (kružítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou,
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trojúhelník bez rysky, pravítko)
• tužka č. 3 a 4, kvalitní guma
• jednoduchá kalkulačka (základní matematické funkce, druhá
odmocnina, …)
Fyzika
6. – 8. ročník
• sešity: 544
9. ročník
• sešity: 540
• linkovaná podložka A5
Informatika, Základy práce na počítačích
6. – 9. ročník
• sešity: 524
Praktická fyzika – volitelný předmět
9. ročník
• sešity: 420
• linkovaná podložka A4
Pracovní činnosti, Technická praktika – volitelný předmět
7. – 9. ročník
• sešity: 420
• linkovaná podložka A4
Anglický jazyk, Německý jazyk
4. – 9. ročník
• sešity: 544, 524, 644(NJ)
Přírodopis
6. – 9. ročník
• sešity: 540
• linkovaná podložka A5
Zoologická praktika, Přírodopisný seminář – volitelné předměty
7. – 9. ročník
• sešity: 420
• linkovaná podložka A4
Chemie, Seminář z chemie – volitelný předmět
8. – 9. ročník
• sešity: 565
Rodinná výchova
6. – 9. ročník
• sešity: 524 nebo 544
Zeměpis
6. – 9. ročník
• sešity: 540
• linkovaná podložka A5
6. – 8. ročník Doporučení pro domácí přípravu:
• Atlas světa
9. ročník
Doporučení pro domácí přípravu:
• Atlas ČR
• možno zakoupit u p. uč. Mašínové
Tělesná výchova
6. – 9. ročník
• 2 páry sportovních bot – do tělocvičny a na venkovní hřiště
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• bavlněné ponožky
• tričko s krátkým a dlouhým rukávem
• krátké a dlouhé sportovní kalhoty, které neomezují pohyb (ne
„kapsáče“ !)
• ručník a mýdlo
•
Další upozornění:
• sportovní úbor a obuv bude z hygienických důvodů sloužit
pouze pro vyučovací hodiny ve škole
• po hodinách se zařazením činností se zvýšenou námahou je
možné osprchování
• věci ohrožující bezpečnost dětí a cenné věci (velké spony,
náramky, prsteny, větší náušnice, řetízky, řemínky, mobilní
telefony apod.), které nesouvisí přímo s výukou, se ukládají
v uzamčené šatně a za jejich případnou ztrátu škola ani
vyučující neodpovídají
Další učební pomůcky společné pro všechny předměty
• pastelky
• nůžky
• lepidlo, lepící páska
• poznámkový blok
• obaly na sešity a učebnice
• přezůvky (sportovní obuv jako přezůvky z hygienických
důvodů není vhodná)
• pracovní oděv dle pokynů vyučujících v předmětech
s praktickou činností

CYKLO – TURISTICKÁ SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ 8. TŘÍD
Že nás čeká 11. – 18. června cyklo-turistické soustředění jsme věděli
už dlouho předem, ale pro všechny bylo příjemným překvapením jak
skvělý to byl týden. Nejprve jsme měli obavy jestli se vůbec dostaneme na
kolo, jaké bude počasí a především jak budeme vycházet se sousední
třídou (8.D). Všechny pochybnosti však byly zbytečné. Počasí nás sice
zpočátku trošku pozlobilo a sem tam nám zapršelo, ale to nám nezabránilo
si týden v přírodě pořádně užít.
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Našli jsme si spoustu nových přátel a jako třída se mnohem lépe
poznali. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Jedna vždy vyrazila na kola a
zbytek se pohyboval po táboře a blízkém okolí. Každopádně jsme se
nenudili. Paní učitelky a pan učitel nám připravili bohatý program. Hrály
se různé hry od turnajů v přehazované, líném tenise či skoku přes švihadlo
až po střelbu ze vzduchovky a skvělou noční hru, při které jsme museli
opět trošku namáhat hlavičky ☺. Týden byl zakončen závodem „O
železného muže a železnou ženu“, díky kterému jsme si procvičili střelbu
ze vzduchovky, běh, jízdu na kole a hod šipkami. Železným mužem se stal
Karel Balcar (8.C) železnou ženou Jana Matěnová (8.D).
O naše žaludky se výborně staral pan ředitel Géc, kterému tímto
děkujeme. Stejně tak patří dík i všem paním učitelkám a p. uč. Strnadovi
za to, že s námi ten týden vydrželi a byli nám vždy připraveni s čímkoliv
pomoci. Moc se nám to s vámi líbilo.
Lucie Souralová a třída 8.C
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OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ
V úterý 28.6. proběhlo
v nově upraveném kinosále
setkání vybraných žáků 1. až
8. tříd a jejich třídních učitelů.
Poprvé v letošním roce jsme
chtěli tímto způsobem ocenit
žáky, jejichž výsledky, a to
nejenom studijní, stojí za
povšimnutí. K žákům nejprve
promluvil ředitel školy, který
jim předal ocenění za jejich
práci, poté od třídních učitelů
převzali upomínkové předměty
a vyfotografovali se na tabuli
cti. Na závěr si děti mohly
zazpívat spolu s Františkem
Nedvědem ml., který si pro ně
připravil několik známých
písní.
Ocenění nejlepších žáků
9.tříd
bylo
součástí

slavnostního předávání závěrečného
vysvědčení 29. června v kinosále.
Jsme rádi, že děti byly oceněny
nejen za vynikající studijní výsledky a
píli, ale zároveň i za své sportovní
výkony či kamarádský přístup k ostatním.
Poděkování patří též všem vyučujícím a
vedoucím kroužků, kteří se náročné práci
s dětmi věnují.
p. L. Kuříková
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Za pokladem piráta Stříbrná ruka jsme se společně vydali 31.7.2004. Vítr nás
zavál do Horního Bradla, kde jsme zakotvili své lodě. Od té doby jsme na tomto
místě nacházeli staré zprávy a mapy, které nás dovedly až k pokladu. Ne vždy to
byla cesta jednoduchá. V patách nám byl majitel pirátského muzea a jednou byli
naši piráti oklamáni starým mužem.
Poklad se nakonec podařilo najít posádkám Černá perla, Mečouni i Mořští
vlci. Čelistem se podařilo objevit poklad, který kromě jiného ukrýval i celou pravdu
o Stříbrné ruce.
Naše cennosti a záznamy z výpravy můžete vidět na chodbě I. stupně (u šaten)
a pevně věříme, že váš obdiv nepovede k narušení této výstavy.
Všem našim pirátům vzkazujeme, že pokud si donesou CD a videokazetu,
budou si moci uchovat záznamy z této výpravy na dlouhá léta. Nejlépe do konce
září.
Na příští rok se těší Lenka Medunová
a celý tým oddílových vedoucích
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„Hornobradelská stínadla“ vydala ježka
v kleci
Zdravím všechny Ježky, Kecaly, Ďáblíky, Smradlonožky, Tleskáčky
i Pampersáky, kteří byli na začátku letošních prázdnin partnery Rychlých
šípů při putování hornobradelskými stínadly.
Doufám, plantážníci, že jste nepřestali žít modrým životem, občas
ulovíte nějakého toho bobříka (zvlášť ten ušlechtilosti by nebyl špatný
bimbaje) a v pěkně batikovaných a pomalovaných tričkách vyrazíte třeba
na talířovanou, kýblovanou nebo ocásky.
Když se zkazí počasí, uvařte si dobrý čaj z darů lesa, sestavte nějaký
zajímavý model (třeba letadla) a můžete si zahrát také divadlo (pozdrav od
pana Salieriho zvládnete teď určitě všichni).
Bude-li vám někdy smutno, vezměte do ruky pastelky a sešit a
začněte malovat svůj vlastní komiks. Určitě vás to rozptýlí a nakonec i
pobaví. Jo, a proti všem „Podkovákům“ bojujte vždy jen dovolenými
prostředky.
Mějte se fajn a zase někdy …
Mirek Dušín, Rychlé Šípy

PS: Kontrolní otázka – „Víte jak se řekne slovensky zmije?“
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