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

Zveme rodiče a žáky 9. a 8. tříd na 4. setkání se zástupci
středních škol a učilišť našeho regionu. Akce se uskuteční před
třídními schůzkami v úterý 23.11.2004 od 17 h. Informace o
možnostech studia budou podávat zástupci těchto škol:
GYMNÁZIUM Trutnov
OBCHODNÍ AKADEMIE Trutnov
SPŠ a SOU Trutnov
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Trutnov
STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA a VOŠ Trutnov
SOU lesnické a U Svoboda n.Ú.
SOŠ PODNIKATELSKÁ, s.r.o., Trutnov
SOŠ a SOU Trutnov
GYMNÁZIUM a SOŠ Hostinné
GYMNÁZIUM a SOŠ Úpice
SPŠ Dvůr Králové n.L.
SOŠ a SOU Dvůr Králové n.L.
SPŠ oděvní Červený Kostelec
SPŠ textilní Velké Poříčí
SOU Jaroměř
SOU Teplice n. M.
Rovněž doporučuji sledovat letáky vydávané školami,
nástěnku před cvičnou kuchyní, webové stránky škol. Dále
vřele doporučuji využít dny otevřených dveří těchto škol a
předem domluvené konzultace se mnou, popř. v Pedagogicko–
psychologické poradně, popřípadě na Úřadu práce.
Šťastnou volbu všem vycházejícím žákům přeje
Lidmila Kuříková, vých. poradkyně
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT
Vzhledem k tomu, že Česká Republika nedávno vstoupila do Evropské Unie
a především proto, že neustále stoupají jazykové nároky nejen na dospělé ale i děti,
rozhodla se naše škola připojit se k mezinárodní spolupráci škol ze zemí celé
Evropy.
Cílem této spolupráce je vytvoření
projektu, na kterém se bude podílet
přibližně pět škol z různých evropských
zemí. Důležité je, že k vytvoření
projektu je nutné umět se domluvit,
takže veškerá komunikace mezi učiteli i
žáky zúčastněných
škol
probíhá
v anglickém jazyce, což s sebou přináší
možnosti důležitých komunikačních
zkušeností žáků. Projekt samotný, pokud
bude schválen a obdržíme grant
z finančních prostředků Evropské Unie,
bude probíhat následující tři školní roky
a účast v něm ze strany dětí bude
dobrovolná a bude se týkat především
letošních šestých až osmých tříd. Děti
nejaktivněji zapojené v projektu budou
mít možnost prezentovat výsledky své
práce v zahraničí. Součástí spolupráce bude internetová komunikace mezi
jednotlivými dětmi, tak jak si ji v loňském roce měli možnost vyzkoušet někteří
žáci bývalých osmých tříd. Na výsledky jejich práce se můžete podívat na webové
adrese:
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/mekifvas/sites/homepage/english/eunMain.htm
Aby to všechno ale nezůstalo snem, je třeba připravit projekt, který by byl
natolik kvalitní, aby měl šanci získat finanční podporu. Tato nelehká práce leží na
bedrech učitelů anglického jazyka. Vzhledem k tomu, že nemáme zkušenosti s tak
rozsáhlým projektem, využili jsme možnosti zúčastnit se prestižního kontaktního
semináře pořádaného pro učitele anglického jazyka, kteří mají stejnou touhu –
zapojit své žáky do mezinárodního projektu. Seminář se konal v malebném
městečku Pozzuoli nedaleko Neapole v Itálii. Protože stojí mnoho práce vytvořit
dobrý projekt a vyplnit obsáhlé formuláře nutné k získání projektu, jeho třídenní
program byl opravdu nabitý. Důležité je, že se nám podařilo navázat spolupráci se
školami v Itálii, Francii, Rumunsku, Estonsku a Turecku a vytvořit projekt. Teď už
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zbývá pouze dotáhnout do konce ještě některé administrativní úkony, doplnit
všechny požadované formuláře a potom už nám pouze můžete držet palce, aby byl
náš projekt vybrán a obdržel grant.

Mgr. Martina Chrastinová
Mgr. Martina Chrastinová

STONOKA INFORMUJE
Už několik let vás informujeme o „Hnutí na vlastních nohou – Stonožka“, do
kterého se aktivně zapojila i naše škola. Dovolte nám tedy, abychom se nyní trochu
ohlédli a zavzpomínali na to, co vše se nám podařilo, kde jsme pomohli a při čem
jsme byli:
- malování pohlednic – zapojili jsme se hned od počátku vzniku Hnutí
- přestože naše obrázky nebyly vybrány, zúčastnili jsme se malování pro knihu
„Kdyby všechny děti“
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- akce s Legem – za namalované obrázky jsme obdrželi stavebnici Lega, kterou
jsme věnovali jiným dětem
- hračky pro Opařany (1998)
- hračky pro Kosovo, pastelky
- pomoc po povodních – prodávání odznáčků (výtěžek šel pro školu v Písku)
- 14-ti denní pobyt kosovských dětí v Bedřichově – asi největší akce, součástí
byla i vzácná návštěva paní Běly Jansen na naší škole
- hračky pro Irák – tady nám pomohla i naše družební škola v Polsku – ve
Swidnici
- vitamíny pro Irák
- školní pomůcky pro Irák – sešity
- dopisy našim vojákům do Iráku během loňských prázdnin
- školní ples – část výtěžku byla odeslaná na konto Stonožky
- desetníky – výtěžek na konto Stonožky
- výroba keramické stonožky jako dárek pro lorda Robertsona (2003) včetně
dopisu pro lorda (máme i jeho odpověď), pro bývalého ministra obrany pana
J. Tvrdíka a pro náčelníka generálního štábu pana gen. Štefku
- účast na dětském dnu ve Velkém Poříčí (2004), který pořádala Armáda ČR
- vánoční koncerty v Praze
- návštěva pana gen. P. Štefky v naší škole
- ukázka činnosti protichemické jednotky z Liberce na naší škole
- píšeme příspěvky pro nově chystanou stonožkovou knihu
- vystoupení armádního folklorního souboru Ondráš pro naše žáky – výtěžek
zaslán na konto Stonožka
- čestným žákem naší školy je skvělá prap. Lenka Martínková
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INFORMACE KZÈ ELDORÁDO
Akce pořádané v říjnu

- 13.10. se uskutečnil v naší škole výchovný koncert pro žáky, na kterém vystoupil
“Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno”. Výtěžek tohoto koncertu ve výši
9.881,- Kč, kde VUS Ondráš vystoupil bez nároku na honorář, byl zaslán
Občanskému sdružení “NA VLASTNÍCH NOHOU” – STONOŽKA.
- ve dnech 24.-28. srpna se v italském Collecchiu konalo“Mistrovství Evropy
2004 v softballu žákyň”, kde české národní družstvo vybojovalo 2. místo.
Členkou tohoto úspěšného týmu byla i žákyně naší školy a členka kroužku
softballu Martina HERMANOVÁ z 8.A.

Akce chystané na listopad

- 4.11. se uskuteční další akce v polské Swidnici. Pro děti 1.stupně bude tentokrát
připravena výtvarná činnost a plavání.
- 5. a 12.11. proběhnou okrsková kola turnaje v halové kopané žáků 6.-7. a 8.-9.
tříd
- 8.11. uspořádáme zeměpisnou přednášku s diapozitivy PaedDr. Turka pro žáky
8.-9.tř., a to na téma “Města světa”. Děti platí 10,-Kč a Nadační fond pro děti
doplácí 5,-Kč.
- 18.11. proběhne v kinosále pro žáky 6.-9.tř. beseda o plánovaném rodičovství
s MUDr. R. Uzlem, CSc. Od dětí se vybírá 15,-Kč a Nadační fon pro děti
doplácí 10,-Kč.
- 23. a 26.11 se uskuteční okresní kola turnaje v halové kopané.
- 24.11. uspořádáme pro žáky 1.-9.tř. přednášku s ukázkou dravých ptáků. Děti
platí 15,-Kč a Nadační fond 5,-Kč.
- na 25.11. připravujeme pro další akci pro děti ze Swidnice. Tentokát na téma
“výtvarná tvořivost s vánoční tématikou”
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Klub zájmové činnosti „Eldorádo“
při ZŠ Mládežnická, Trutnov
připravuje pro šikovné dívky, maminky, babičky…

cyklus rukodělných kurzů

1. Netradiční adventní věnce
Termín: pátek 26.11.2004 16.00 – 19.00h
Místo konání: ZŠ Mládežnická
Cena: 150,-Kč
S sebou: přezůvky, nůžky, špendlíky

2. Drobné patchworkové techniky

- seznámení s technikou patchworku, jednoduché vzory
Termín: pátek 3.12.(1.část) a 10.12.2004 (2.část), 16.00 – 18.00h
Místo konání: ZŠ Mládežnická
Cena: 150,-Kč
Bude-li zájem, na tyto kurzy navážeme dalšími.
Proto sledujte Radniční listy.
Počet je omezen (kapacitou šicích strojů).
Závazné přihlášky přijímáme telefonicky na č.499 859 956,
e- mailem: eldorado@zsmltu.cz
nebo osobně v Klubu ZČ „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická, Trutnov

do 20.11.2004

strana 7 (celkem 8)

Zpravodaj č. 3/0405

DÙLEITÁ UPOZORNÌNÍ
Informativní schůzky pro rodiče
Ä 1. třídy – proběhnou formou individuálních konzultací – termín konzultace bude
rodičům sdělen včas třídními učiteli
Ä 2. – 5. třídy – informativní schůzky proběhnou dne 23.11.2004 od 17,00 h
Ä 6. – 9. třídy – informativní schůzky proběhnou dne 23.11.2004 od 18,00 h.
Zároveň upozorňuji hlavně rodiče žáků 8. a 9. tříd na burzu středních škol a
učilišť, která proběhne ve stejný den (viz. informace na titulní straně
Zpravodaje).
Zprovoznění www stránek školy
Od středy 10.11.2004 budou zpřístupněny zrekonstruované www stránky naší
školy. Všem se touto cestou omlouváme za zdržení a případné problémy, které jim
tím vznikly.
Nové stránky neprodělaly jen změnu grafické úpravy, ale naleznete na nich
zaktualizované základní informace, aktuální rozvrhy a nové informace, které budou
průběžně obnovovány a doplňovány. Součástí www stránek bude i úřední vývěska,
kde budou uveřejňovány aktuální informace z dění ve škole. Zároveň připravujeme
on-line formuláře školy.

ZAJÍMAVOSTI ZE KOLY
Výlet na Sněžku
Dne 5. října 2004 jsme si se třídou 3.A a 3.B udělali výlet na Sněžku. Tam
jsme nasedli na sedačkovou lanovku, která nás vyvezla na Růžovou horu. Z Růžové
hory jsme se vydali pěšky na Sněžku. Když jsme dorazili na vrchol, měli jsme krásný
výhled po okolí.
Pak jsme si udělali přestávku na svačinu. Po načerpání sil jsme pomalu
sestupovali dolů do Pece pod Sněžkou. Cestou nazpět jsme pozorovali krajinu. Byl
to náročný výlet, ale zvládli jsme to! I počasí nám přálo.
_____

Lukáš Neťuka (3.A)
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