3

PO-PÁ
PO – ČT

7:00 – 7:45
12:45 – 18:00

Klub je určen žákům II. stupně.
15 NA NÁZEV
PŘIJÍMÁME
NÁVRHY
KLUBU. Nejlepší bude ohodnocen.
Pojďte s námi vytvořit místečko, kde
nám bude dobře!

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

Provoz:
Ráno
Odpoledne
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KOLSKÁ RADA
Burza středních škol a učilišť
Srdečně zveme vycházející žáky a jejich rodiče na 5. setkání se
zástupci středních škol a učilišť našeho regionu, které se uskuteční v úterý
22. listopadu od 17 hodin na II. patře pavilonu B. Účast přislíbili a
potvrdili zástupci těchto škol:
1. GYMNÁZIUM Trutnov
2. OBCHODNÍ AKADEMIE Trutnov
3. SPŠ a SOU Trutnov
4. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Trutnov
5. STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA a VOŠ Trutnov
6. SOU lesnické a zemědělské a OU Svoboda n.Ú.
7. SOŠ PODNIKATELSKÁ, s.r.o., Trutnov
8. SOŠ a SOU Trutnov
9. GYMNÁZIUM a SOŠ Hostinné
10. GYMNÁZIUM a SOŠ Úpice
11. SPŠ Dvůr Králové n.L.
12. SOŠ a SOU Dvůr Králové n.L.
13. SPŠ oděvní, SOU a Učiliště krejčovské Červený Kostelec
14. SPŠ textilní a SOU Velké Poříčí
15. SOU Jaroměř
16. SOU Teplice n. M.
17. SOŠ a SOU SČMSD, s.r.o., Hronov
Neváhejte a využijte příležitosti zeptat se na vše, co vás zajímá
ohledně dalšího studia a přijímacích zkoušek.
Zároveň doporučuji sledovat nástěnku u cvičného bytu, kde se objeví
všechny aktuální informace. Pokud budete mít nějaký dotaz či prosbu,
ráda vám pomohu.
Lidmila Kuříková
vých. poradkyně
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informace KZČ „Eldorádo“
Akce pořádané v říjnu
- 6.10. proběhl přátelský atletický víceboj mezi žáky naší školy a
družební školy z polské Świdnice
- 11.10. shlédli žáci prvního stupně představení brněnského divadla
Špílberg „Kocour Modroočko“
- 26.10. se se svými výrobky prezentoval kroužek PALIČKOVÁNÍ na
módní přehlídce v Domě kultury v Trutnově
- prvních letošních závodů a soutěží se zúčastnily kroužky
FLORBALU a akrobatického rokenrolu REBELS TEAM

Akce chystané na listopad
- 7.11. je uzávěrka na odevzdání prací do soutěže „Namaluj ŽELVU“.
Po tomto datu proběhne „školní“ vyhodnocení odevzdaných prací a
následně budou VŠECHNY práce odeslány do hlavní soutěže do
ZOO Dvůr Králové n. L.
- ve dnech 8. a 11. listopadu uspořádáme okrsková kola turnaje
v halové kopané žáků 6.-7. a 8.-9. tříd
- kroužek akrobatického rokenrolu REBELS TEAM se v listopadu
zúčastní závodů v Říčanech u Prahy (nominační závod dívčích
formací) a v Karlových Varech
- tým sestavený z nejstarších členů florbalového kroužku bude
účastníkem turnaje v Lázních Bělohrad 12. listopadu a ve Smržovce
26. listopadu
- ve dnech 14.-18.11. proběhne tradiční podzimní bazar (více
informací na jiném místě Zpravodaje)
- 21.11. uvítáme zájemce z řad veřejnosti na kurzu „Netradiční
adventní věnce“
- 22. a 24.11. budeme pořadateli okresních kol turnaje v halové kopané
žáků 6.-7. a 8.-9. tříd
- členky kroužku gymnastiky se v listopadu zúčastní ve Dvoře
Králové n. L. oblastní soutěže o postup na MČR
- první soutěže tohoto školního roku se zúčastní i členové střeleckého
kroužku
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KZČ „Eldorádo“
pořádá
podzimní

BAZAR

DĚTSKÉHO podzimního a zimního oblečení, bot,
lyží, bruslí, dalších sportovních potřeb a hraček

SVETRY NEBEREME!!!
Příjem věcí:

Po 14.11.

900-1200 a 1400-1800 hod.

Prodej věcí:

Út 15.11.
St 16.11.

900-1200 a 1400-1800 hod.
900-1100 hod.

Vracení věcí: Pá 18.11.

1000-1430 hod.

Místo: ZŠ Mládežnická, MALÁ TĚLOC VIČNA Č.207
(naproti klubovně KZČ u jídelny)
vchod: pouze vchodem od kina HVĚZDA

Přijímáme jen čisté věci v použitelném stavu
v minimální hodnotě 20,-Kč!
Za neprodané věci účtujeme 2,-Kč za kus, z prodaných věcí
10% hodnoty.
Věci nevyzvednuté v pátek 18.11.2005
budou věnovány na charitativní účely.
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Informace školní družiny a
školního klubu
„SEDMIČKA“ informuje
Zahájili jsme nový školní rok a s ním se opět otevřelo oddělení ŠD
„Sedmička“. Tradičně ho navštěvují děti ze čtvrtých a pátých tříd a nově
také někteří třeťáci.Naše parta se tímto hodně rozrostla, a tak všichni
musíme dodržovat určitá pravidla daná pro naše oddělení, která vedou ke
spokojenému soužití všech. A že nám to tu vždy klapalo, o tom svědčí to,
že se sem stále vracejí loňské „Sedmičkové děti“ – žáci 6.tříd. Chtějí si
popovídat, sdělit své nové zážitky a to moc potěší.
Přála bych si, aby se v „Sedmičce“ líbilo všem, kdo ji navštěvují.
Avšak tím, že sem chodí mnoho dětí a ne všechny mají pěkný vztah
k hračkám, naše vybavení velmi trpí. Obracím se proto na vás s prosbou o
pomoc. Pokud máte doma hry, hračky, dětské časopisy a vaše děti o ně
ztratily zájem, rádi je v „Sedmičce“ uvítáme.
Jak se již stalo zvykem, i letos budeme pořádat různé výlety a
dobrodružné cesty. V září jsme podnikli výlet na Stachelberg a v říjnu
jsme uskutečnili návštěvu kina, po jehož skončení proběhla prohlídka
sklepení s hrůznými postavy.To jsme se báli!!
Lada Zikmundová
vychovatelka
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Návrhy oblečení nebo zajímavého automobilu můžete odevzdávat
v provozní době školního klubu na papíře formátu min. A4, bez uvedení
vašeho jména a třídy. Při předávání návrhu pracovníkům klubu získá váš
nápad číslo, pod kterým bude soutěžit.
Návštěvníci klubu pak budou moci hlasovat pro návrh, který se jim
nejvíce líbí.
Návrhy můžete odevzdávat do konce listopadu. Hlasování bude
ukončeno 8.12. 2005

O co se hraje?
Nejlepší módní návrh získá volnou vstupenku na nejbližší módní
přehlídku.
Nejlepší návrh automobilu může vyhrát hodinu hry bowlingu
zdarma.
Volnou vstupenku do Centra Babylon v Liberci, udělí porota nápadu,
který vyhodnotí jako nejlepší.
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„krásné je žít“
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

poděkování
Od 5. září do 27. října byla naše dcera Veronika Šolínová ze třídy 2.C na
léčebném pobytu v oční léčebně ve Dvoře Králové n.L.. Dva měsíce byla dlouhá
doba a Veronice se stýskalo po kamarádkách i po škole. Chceme proto
prostřednictví školního Zpravodaje poděkovat celé třídě a hlavně paní učitelce
Drapákové za to, že si s dětmi našla chvilku času a společně napsaly velmi pěkný
dopis, který Veroniku mile překvapil a moc potěšil.
Děkujeme.
Roman a Jana Šolínovi
rodiče Veroniky

poděkování
Třída 9.B už chodí v tričkách, která nám mají připomenout, že
jsme na této škole poslední rok. Čekají nás ještě krušné chvíle, než se
připravíme na přijímací zkoušky a budeme přijati do škol a učilišť,
která si zatím vybíráme.
Chceme vše zvládnout se ctí, aby alespoň trochu platila
slova, která nosíme s tričkem na hrudi: „Plačte, elita odchází.“
žáci 9.B
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KLUB ZČ “ELDORÁDO“ PŘI ZŠ MLÁDEŽNICKÁ,
TRUTNOV
vás po loňském úspěšném předvánočním kurzu
zve na další

Termín: 21.11.2005 - 16:30 – 19:30
Místo konání: ZŠ Mládežnická
Cena: 150,-Kč
S sebou: přezůvky, nůžky, špendlíky,
sušená kolečka pomerančů, citrónů, různé
ořechy.
Počet je omezen !
Závazné přihlášky přijímáme
telefonicky na č.499 859 956, 731 106 O65,
e-mailem: eldorado@zsmltu.cz
nebo osobně v KZČ „Eldorádo“
při ZŠ Mládežnická, Trutnov do 15.11.2005
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vedení ZŠ Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4
v počtu 700 výtisků
- 7. listopadu 2005 -

