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

V pátek 16. září se zástupci naší školy zúčastnili
významné akce. V Praze v Toskánském paláci se konal
slavnostní křest knihy „Létáme spolu jen do války“,
která vypovídá o pětileté spolupráci „Hnutí na
vlastních nohou – Stonožka“ a Armády ČR. Do této
knihy přispěli i naši žáci.
Naše škola spolupracuje s tímto hnutím od
začátku jeho existence. Pozvání na tuto akci je pro nás
15
velkou ctí.

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

říjen 2005
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KOLSKÁ RADA
Dne 4. října se v odpoledních hodinách uskutečnilo první jednání školské rady
ve složení:
za zřizovatele ing. H. Horynová
PaedDr. K. Rouha
za rodiče
Mgr. J. Langerová
p. A. Táslerová
za ped. prac.
ing. L. Kuříková
Mgr. K. Brolíková
Program jednání:
1. Volba předsedy a tajemníka školské rady
2. Sválení jednacího řádu
3. Schválení Výroční zprávy školy
4. Schválení Školního řádu
5. Schválení Pravidel pro hodnocení žáků
6. Informace ředitele školy
7. Různé
Předsedou školské rady byl zvolen pan PaedDr. Karel Rouha a tajemnicí paní
ing. Lidmila Kuříková. Školská rada rovněž schválila všechny předložené
materiály (viz. program).

INFORMACE KZÈ ELDORÁDO
Akce chystané na říjen
- 1.10. zahájí letošní sezónu členové florbalového kroužku v Českém Dubu, kde
odehrají 1. kolo Severovýchodní ligy juniorů
- 11.10. shlédnou žáci 1. – 5. tříd představení brněnského divadla ŠPÍLBERG
„Kocour Modroočko“

PODZIMNÍ BAZAR
V letošním roce proběhne bazar dětského zimního oblečení, bot, lyží, bruslí,
dalších sportovních potřeb a hraček v termínu 14. až 18. listopadu. Více
informací v příštím Zpravodaji.
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Přehled schůzek zájmových kroužků
Od 20.9. do 12.10. probíhá zahájení zájmových kroužků. Rozpis
prvních schůzek je vyvěšen na nástěnkách 1. a 2. stupně, u KZČ a na
všech vchodech do školy. Žáci 1. – 2. tříd dostávají písemné pozvánky.
Pravidelné termíny schůzek budou od 10.11. vyvěšeny na nástěnkách
1. a 2. stupně a u KZČ „Eldorádo“.
Ohlédnutí za létem
Stejně jako v předchozích letech, jsme i letos realizovali pestré
programy pěti letních táborů. Tři tábory se uskutečnily v Horním Bradle,
jeden v Bečkově u Trutnova a v neposlední řadě také proběhl příměstský
tábor v Trutnově a okolí. Další akcí pořádanou KZČ v táborové základně
v Horním Bradle bylo předprázdninové fotbalové soustředění.
Všech těchto akcí se zúčastnilo 245 dětí, o které se celkem staralo 54
pracovníků. V Horním Bradle se také již čtvrtým rokem rekreovaly
pražské děti s rodiči.
V letních měsících tradičně nezahálely ani kroužky, které fungují pod
Klubem zájmové činnosti „Eldorádo“. Letní soustředění pořádaly kroužky
rybářů, sportovní gymnastiky a akrobatického rokenrolu – „Drak And
Roll“ i „ReBels Team“.
Příměstský tábor
Novinkou v letošní nabídce našich táborů byl příměstský tábor,
kterého se v týdnu od 22. do 28.8. zúčastnilo 21 dětí z celého Trutnova.
Z pestré nabídky výletů se nezapomenutelným
zážitkem téměř pro všechny
děti stala projížďka na koni
v Jezdecké škole ve Starých
Bukách a jízda lanovkou na
Černou horu.
Velký ohlas měl i výlet do
Adršpašských skal s báječným průvodcem Jindrou,
sportovní
zápolení
při
„Hrách bez hranic“ či
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krmení kapříků v Dolcích.
Na spoustu nachozených kilometrů budou určitě dlouho vzpomínat
nejen všechny zúčastněné děti, ale i Eva, Gábina, Lenka a Lada –
vychovatelky ŠD, které pomohly s realizací prázdninových výšlapů.
Někdy příště se na shledání těší Simona Jehličková, hlavní vedoucí
příměstského tábora.
Kateřina Holubcová a Michal Zikeš - druzí na úvod sezóny
ReBels team Trutnov – akrobatický rokenrol
Letošní přípravu zahájil náš oddíl v polovině srpna a to, pro nás netradičně, na
venkovních sportovištích. O týden později pak odcestoval na soustředění na
Máchovo jezero. Velice náročná letní příprava byla zaměřena na kondici a tak 60%
z ní tvořila atletika. O kvalitní kondiční přípravě se mohli hned na úvod sezóny
přesvědčit Kateřina Holubcová ( žákyně ZŠ Mládežnická) a Michal Zikeš, když
18. září ve Zruči nad Sázavou obsadili při první letošní soutěži DRUHÉ místo.
Jedná se tak zatím o nejlepší výsledek v jejich závodní kariéře.
Už za pár dní odjede na největší podzimní rokenrolovou akci v Čechách dívčí
formace Rebelky, která předvede na Letenském poháru ve sportovní hale pražské
Sparty novou sestavu s novou muzikou a v nových dresech. ReBels team zde bude
bojovat o nominační body na mistrovství světa, které se uskuteční v listopadu 2006
ve Švýcarsku. Generálkou pro případnou účast pak bude červnový závod
v Rakousku.
Náš oddíl bude na podzim letošního roku reprezentovat ZŠ Mládežnickou
např. ve Zlíně, v Karlových Varech, v Praze nebo v Říčanech u Prahy.Věříme, že i
tam se ReBels team předvede v tom nejlepším světle před mnoha diváky, tak jako
tomu bylo v minulé úspěšné sezóně, která vyvrcholila čtyřmi vystoupeními pro
spol. Škoda-Auto Mladá Boleslav a to v rámci akce Den otevřených dveří, která je
pořádána jen jednou za pět let. V areálu spol. Škoda Auto tak mohlo ReBels team
shlédnout okolo 50.000 návštěvníků.
Děkujeme partnerům: Tiskárna LT, Havex auto Trutnov, VAK Trutnov,
Lékárna – p. Bednařík, Hotel Horizont, Nadační fond pro děti při ZŠ Mládežnická a
High 1050 Malá Úpa.
Pokud i Vy chcete zkusit krásný a stále populárnější akrobatický rokenrol,
přijďte mezi nás. Více na internetových stránkách oddílu ReBels team.
www.rebelsteam.zde.cz
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Družební akce se školou ve Świdnici 2005/2006
datum

6.10.05

čas

10.00
hod.

odjezd v
24.11.05
8.00 hod.

pořadatel

třídy

ZŠ
Mládežnická

5. – 7. tř.

uč.TV

Świdnice
KZČ, uč.1.st.

40 žáků
chl.+dív.

2. – 5.tř.
40 žáků

30.3.06

10.00
hod.

ZŠ
Mládežnická
KZČ, uč.1.st.

2. - 4.tř.
40 žáků
chl.+dív.

27.4.06

odjezd v
8.00 hod.

Świdnice
KZČ, uč.2st.

5. – 7.tř.
40 žáků

ZŠ
Mládežnická

učitelé

6.5.06

program
ATLETICKÉ PŘEBORY
- běh na 60 m
- skok do dálky
- hod míčkem
- šplh
- vytrvalostní běh 800
m
SVÁTEČNÍ
DEKORACE
- malování na skle
- sádrové dekorace
- bazén
MINIKOPANÁ
- turnaj v halové
kopané
- 4 smíšená družstva
MINIPLAYBACK
SHOW
- 3 – 5 individ.
zpěváků
- přehlídka
pěveckých a
tanečních
vystoupení
- bazén
POZNÁVACÍ ZÁJEZD
- výlet do Adršpachu
- návštěva Kuksu
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Klub zájmové činnosti „Eldorádo“ při ZŠ
Mládežnická, Trutnov
se připojuje k podpoře evropské kampaně pro záchranu želv „ShellShock
– Želvy v ohrožení“ a
vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem

Soutěžní kategorie:
1. 6 – 8 let
2. 9 – 12 let
3. 13 – 15 let
Výtvarná díla lze zpracovat
libovolnou technikou pouze
na formátu A4, A3.
Každá práce musí být na zadní straně označena těmito údaji:
1. Jméno a příjmení
2. Adresa, telefon
3. Věk, třída
Svá díla odevzdávejte do Klubu ZČ „Eldorádo“ nejpozději
do 7.11.2005.
Hodnocení:
V každé kategorii budou vyhodnoceny nejlepší práce a všechna díla
budou zaslána do výtvarné soutěže ZOO Dvůr Králové - „Namaluj želvu“,
kde mohou účastníci soutěže obdržet vstupenku do ZOO či cenu za
výhru v jednotlivých kategoriích.
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Vyúčtování LT v Horním Bradle
PŘÍJMY
LT- K LT 1

LT 2

LT- 3

Celkem

44.800,- 154.900,- 129.600,- 145.800,2.475,1.575,1.575,1.575,47.275,- 156.475,- 131.175,- 147.375,-

475.100,7.200,482.300,-

12.127,50 44.100,- 44.100,- 44.100,nájem
13.544,- 52.433,50 45.316,- 44.995,70
strava
6.150,6.150,6.150,6.150,autobus
1.125,- 2.316,50
1.659,- 2.036,50
auto
3.000,- 11.798,50
2.350,- 6.954,10
program
-881,1.539,- 1.183,70
materiál
749,50
822,50
450,- 2.821,50
obnova vybavení
484,50 2.851,50
1.832,- 2.694,50
hygiena, léky
6.740,- 24.069,- 15.138,- 25.069,mzdy
1.876,50 5.075,50
5.406,7.813,elektřina
833,2.261,2.375,1.988,pojištění
--4.860,1.000,vráceno dětem
645,3.716,-569,ostatní výdaje
Výdaje celkem: 47.275,- 156.475,- 131.175,- 147.375,-

144.427,50
156.289,20
24.600,7.135,24.102,60
3.603,70
4.843,50
7.862,50
71.016,20.171,7.457,5.860,4.930,482.300,-

od dětí
od pracovníků
Celkem:

VÝDAJE

Vyúčtování ostatních LT
PŘÍJMY
LT- PŘ
od dětí
od pracovníků
Příjmy celkem:

LT Bečkov

Celkem

15.400,-15.400,-

76.500,1.680,78.180,-

91.900,1.680,93.580,-

5.619,1.431,-3.421,158,50
928,235,50
2.000,707,630,270,15.400,-

68.400,1.764,190,1.054,-1.149,50
65,50
4.000,1.057,500,-78.180,-

74.019,3.195,190,4.475,158,50
2.077,50
301,6.000,1.764,1.130,270,93.580,-

VÝDAJE
strava
autobus
auto
program
materiál
obnova vybavení
hygiena, léky
mzdové náklady
pojištění
vráceno dětem
ostatní výdaje
Výdaje celkem:
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VÝLET DO PRAHY
Po roce jsme se opět vydali na výlet do Prahy. Odjeli jsme 30.9. a vrátili jsme
se 2.10. I když to v pátek ráno vypadalo, že se na nás počasí zlobí, odpoledne se
vyjasnilo a vydrželo to až do soboty.
V sobotu jsme navštívili Toulcův dvůr, kde probíhala benefiční akce „Světový
den zvířat“. Je to velmi zvláštní místo. U prostřed pražského sídliště je na osmi
hektarech plochy komplex památkově chráněných budov (gotický špýchar, barokní
stáje), přírodně zajímavá společenstva (mokřad, lužní les, skalní výchoz, javorový
les, květnatá louka.) a zelené plochy obhospodařované člověkem (sad, pole,
ekozahrada, školka lesních dřevin.). Součástí areálu je hospodářský dvůr s
huculskými koňmi, ovcemi, kozami a dalšími domácími zvířaty. Vyzkoušeli jsme si
dojení „krávy“, výrobu
přáníček, shlédli jsme
stříhání ovcí, přehlídku
koní, ukázku toho, co vše
dovedou vodící psi a
spoustu dalšího.
Nedělní déšť už nám
nevadil, jelikož jsme šli
na Veletrh hraček na
výstaviště Letňany. Byly
zde úžasné hry, hračky,
hlavolamy atd. až jsme
nevěděli,
kam
dřív
koukat. Tak jsme si hráli,
koukali a utráceli.
Zážitkem samozřejmě nebyly jen zvířátka a hračky, ale také jízda metrem,
nocleh ve třídě jedné Letňanské školy a také posezení nad večerní instantní
polévkou v plastovém kelímku.
Spolu s námi se do Prahy vypravili také naši velcí kamarádi z tábora – Míša
Nesvadbová, Pája Trutnovská, Helča Ireinová, Zbyňek Bortlíček a Dan Kuchař –
kterým moooc děkujeme, že s námi jeli a užívali si to spolu s námi.
Lenka Medunová
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NOVÝ KOLNÍ KLUB
Vážení rodiče, milí žáci,
po úspěšném zahájení provozu SEDMIČKY (oddělení ŠD
s klubovou činností) pro žáky 4. a 5. tříd, si vám dovolujeme nabídnout
školní klub pro žáky II. stupně naší školy.
Žáci tímto klubem získají prostor pro odpočinek a relaxaci, posezení
s kamarády, rozvoj svých koníčků či přípravu na výuku s využitím
internetu v počítačové učebně.
Předpokládaný termín pro zahájení činnosti školního klubu je
17.10.2005 v prostorách bývalé knihovny.
Provoz klubu se plánuje v této době:
Po-Pá
7,00 – 8,00 h
12,00 – 18,00 h (v pátek do 16,00 h)

Jelikož se domníváme, že je výhodné strávit odpoledne či ráno
v kruhu vrstevníků a kamarádů, rozhodli jsme se vám nabídnout příjemné
prostředí v prostorách bývalé knihovny, kde během následujících dnů
zahájí svojí činnost klub pro žáky 2. stupně. Zde se můžete pravidelně
scházet a posedět při různých činnostech, poradit se, vyhledat informace
na internetu či si okopírovat materiály potřebné pro výuku. Na přípravě
programu se můžete aktivně podílet a sestavit si náplň dle svých zájmů a
potřeb.
Pobyt v klubu je zcela zdarma, ale počet osob v danou chvíli je
omezen. Těšíme se na vás, přijďte to zkusit, docházka je nezávazná dle
vašeho zájmu.
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INFORMACE KOLNÍ DRUINY
Upozorňujeme rodiče, že děti, které navštěvují školní družinu, se budou moci
přihlásit na 24. a 25.října do ŠD (ředitelské dny). Pokud bude dostatečný zájem,
bude ŠD po oba dny v provozu od 6:30 h do 16:00 h. Mohou se také přihlásit na
oběd, který ale bude za plnou cenu. Přihlášky s návratkou dostanou děti od své paní
vychovatelky počátkem října.
J. Jon, zást. ředitele

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOKRATES
Jak už jsme vás informovali, požádala naše škola o grant na práci na
mezinárodním projektu. Byli jsme úspěšní, projekt byl schválen a my se můžeme
pustit do práce. Název projektu je: „Naše historická osobnost, která usilovala o
světový mír a její odkaz dnešku.“ Jak už z názvu vyplývá, bude náš projekt
především historický. Všechny zúčastněné školy (Turecko, Itálie, Rumunsko,
Estonsko) budou pracovat na stejném tématu a o výsledcích našeho pátrání si
budeme vyměňovat informace především po internetu. Komunikačním jazykem
bude angličtina.
Na závěr každého školního roku (projekt je tříletý) se zástupci žáků a učitelů
setkají v jedné ze zúčastněných zemí, aby si vyměnili zkušenosti z průběhu práce
na projektu a výsledky svého snažení. První takováto schůzka proběhne v naší
škole, takže všichni, kdo se rozhodnou na projektu pracovat, budou mít možnost se
blíže seznámit s kamarády, které do té doby budou znát pouze z internetu.
Práce na projektu je dobrovolná a bude určitě velkým přínosem pro všechny,
kdo chtějí a jsou ochotni věnovat čas navíc něčemu, co sice se školou souvisí, ale
není to klasická školní práce. Budou za to odměněni získáním nových zkušeností,
naučí se používat anglický jazyk v praxi a v neposlední řadě budou mít možnost
získat kamarády v jiných zemích světa.
Pokud navštěvuješ 6. – 9. ročník naší školy a chtěl(a) by sis vyzkoušet práci
na mezinárodním projektu, přijď na první schůzku projektového týmu, která se
bude konat v úterý 11. října v 7:15. Sraz před školou. Prosím, abyste nahlásili
předem svoji účast p. učitelce Chrastinové.
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KRÁSNÉ JE ÍT
V loňském školním roce jsme vás informovali o tom, že se třídy 6.A, 7.A a
8.C zúčastnily soutěže „Krásné je žít“.
Nyní, po prázdninách, tu máme výsledky. Všichni žáci, jejichž práce
postoupily do krajského kola, získávají malou pozornost – záznamník od
vyhlašovatele soutěže (tím je Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě a Hradci
Králové).
Ve lll. kategorii základních škol Královéhradeckého kraje získala Zvláštní
ocenění práce Denisy Hakenové, letošní 8.A s výkresem „Strom života“ na téma
Zdravý životní styl a pozitivní aktivity pro život. Ocenění Denise předala p. Hana
Dvořáčková z pobočky Krajské hygienické stanice Hradec Králové v Trutnově.
Denise gratulujeme.
Mgr. Daniela Kobrlová

DÙLEITÁ UPOZORNÌNÍ
· Upozorňujeme rodiče na to, že ve dnech 24. – 28. října neprobíhá
na naší škole výuka. Důvody jsou tyto:
- 24. a 25. října
jsou ředitelské dny (učitelé se účastní
dvoudenního školení na přípravu školního vzdělávacího
programu)
- 26. a 27. října jsou podzimní prázdniny vyhlášené MŠMT ČR
- 28. října je státní svátek
Školní jídelna je s výjimkou státního svátku v provozu (obědy si
musí žáci přihlásit, úhrada za ně je v plné výši). V případě
dostatečného zájmu rodičů bude v provozu i školní družina (viz.
„Informace školní družiny“).
· Oznamujeme, že v průběhu října budou na www. stránkách školy
zveřejněny tyto nové dokumenty: Výroční zpráva o činnosti školy za
školní rok 2004/2005, novela Školního řádu a Pravidla hodnocení žáků.
Tyto dokumenty včetně všech příloh budou k nahlédnutí rovněž
v inforecepci školy (před kanceláři ředitele školy).
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BRANNÌ-EKOLOGICKÝ DEN 23.9.2005
VE SPOLUPRÁCI S ÈÈK
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