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Den Evropy (9. květen) je jedním ze
symbolů Evropy a Evropské unie. Je
připomínkou
9.května
1950,
kdy
francouzský ministr zahraničních věcí Robert
Schuman představil myšlenku mírové
spolupráce v Evropě. Na naší škole si tento
den připomínáme vždy jednou za dva roky
projektovým dnem nazvaným Den Evropy.
Náš Den Evropy začal přípravami již ve
čtvrtek 10. května, kdy si všichni žáci
druhého stupně připravovali výzdobu své
kmenové učebny v duchu evropské země,
kterou si vybrali k prezentaci. Celé
dopoledne
vyráběli
vlajky,
modely
důležitých
staveb,
plakáty,
chystali
prezentace a dokonce v některých třídách
připravovali i kulinářské speciality dané
země.
V pátek ráno ještě proběhly poslední úpravy tříd, domíchaly se krémy a
dozdobily speciality a hurá na prohlídku jednotlivých zemí. Ve všech třídách
zbyla skupinka průvodců a ostatní žáci třídy se vydali podle harmonogramu si
prohlédnout, co vytvořili spolužáci z jiných tříd. V 6. A nás čekala slunná Itálie,
v 6. B Řecko se svou historií, v 7. A jsme se ochladili v Norsku, v 7. B jsme se
setkali s býkem v koridě a přenesli se tak do Španělska, v 8. A nás okouzlili
sladkostmi v podobě francouzské vlajky a zpěvem Edith Piaf, v 8. B nás čekalo
Irsko a prezentace irských tanců, v 9. A to byly větrné mlýny a holandské kakao
v doprovodu hry na elektrofonické varhany. V 9. B nám představili Island. Zde
jsme mohli ochutnat pravé islandské placičky. Ve všech třídách bylo na co
koukat, dozvěděli jsme se některé zajímavosti a všichni, kteří prezentovali svou
zemi, si vyzkoušeli, že role průvodce není až tak jednoduchá, jak se zdá, a
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upoutat pozornost návštěvníků je docela těžké.
Nakonec se na nás přišli podívat i mladší žáci,
kteří odcházeli velmi nadšeni.
Na závěr celého dne jednotlivé třídy
hodnotily výzdobu a prezentace svých spolužáků.
1. místo obsadila 9. B (Island), 2. místo 9. A
(Nizozemsko) a třetí místo obsadila 7. A ( Norsko).
Nejlepší třídy byly odměněny sladkostmi.

S. Šubrová, S. Knapová a D. Kobrlová

Putování páťáků za Karlem Čapkem
Na začátku května jsme se vydali po stopách bratří Čapků do Malých
Svatoňovic, kde jsme navštívili muzeum, věnované jejich životu a dílu. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí a novinek. Seznámili jsme se s některými knihami
Karla Čapka, především s těmi, které věnoval nám, dětem. Ale zajímavá jsou i
díla pro dospělé. Prohlédli
jsme si
obrazy Josefa
Čapka a poznali jsme, že byl
nejen vynikající malíř, ale i
spisovatel.
Po prohlídce Muzea
bratří Čapků jsme si ještě
prošli blízké okolí. Prohlédli
jsme si místní studánku,
kostel, hornickou štolu a
nakonec jsme se vydali na
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křížovou cestu.
Cesta vlakem domů uběhla velmi rychle a my jsme si přivezli řadu pěkných
zážitků.
5. A a 5. C a paní učitelky

ZA HAVLOVICKÝM VODNÍKEM
Den dětí je skvělý termín, pro výlet prvních tříd i 3. A do Havlovic, za
místním vodníkem. Na dvě party jsme vyrazili vstříc horkému počasí, které nás
ale neodradilo od toho, abychom si
nevychutnali jízdu koňským povozem,
vodnický zákusek, trasu s úkoly i opečení
buřtíků nad velkým, horkým ohněm. Po
vyhodnocení nejlepšího družstva z
každé třídy si všichni zájemci vyměnili
své peníze za "dušičky" a rozprchli se
nakupovat limonády, pohled či korálky
za tuto dušičkovou měnu. Kdo měl
nakupování již dost, vydal se po zahradě
vodnického domu vyzkoušet různé
kostýmy, shodit plechovky proudem
vody nebo přeskákat pařezy....
Cesta zpět utekla jako voda a
autobus dovezl ke škole spoustu
spokojených dětí, které celý výlet zvládly
na jedničku.
Děti, učitelé i asistentky
1. A, 1. B, 1. C a 3. A
„BRAMBOROVÁ“ UMÍSTĚNÍ
NEJMLADŠÍ ATLETI A FOTBALISTÉ BOJOVALI O MEDAILE
Ve čtvrtek 3. května 2018 proběhlo na stadionu v Trutnově okresní kolo
atletického závodu „Štafetový pohár“, který je určen žákům prvního stupně.
V konkurenci jedenácti škol z Trutnova, Vrchlabí a Dvora Králové N/L se
neztratili ani nejmladší závodníci naší školy. Osm dívek a osm chlapců z 1. – 5.
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tříd si zaběhlo štafety 8 x 100 m a 8 x
200 m. Po dvou druhých a jednom
třetím místě skončilo naše družstvo na
nepopulárním čtvrtém místě, tedy těsně
pod stupni vítězů. Časy jednotlivých
štafet se sčítaly, a tak konečné výsledky
ukázaly, že necelé dvě vteřiny dělily
naše borce od medailového umístění a
postupu do krajského finále. Během
závodů probíhaly i doplňkové disciplíny
– hod medicinbalem a skok daleký, kde se nejlépe umístil Dan Švestka.
Také fotbalisté 1. – 3. tříd se vydali do bojů o medajle. Ve čtvrtek 17.
května 2018 se konalo krajské finále fotbalového turnaje McD Cup v Jičíně. Až
do posledního zápasu bylo vše otevřené a naše družstvo v něm fandilo ze všech
sil fotbalistům z České Skalice. Těm se ale nepodařilo porazit domácí Jičín a
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tento výsledek odsunul naše borce až na čtvrté místo. Ani dvě výhry nedostaly
naše fotbalisty na „bednu“, a tak zklamáni odjížděli bez medaile. Nejužitečnější
hráčkou turnaje byla vyhlášena Áďa Ryšavá.
Sportovcům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Věra Menzelová

Sportovní den ve školní družině
Ve zdravém těle, zdravý duch. To je jasná věc. Držíme se hesla a ve školní
družině sportujeme o 106. V pondělí 21. 5. jsme za doprovodu pomocníků z
šestých tříd prožili sportovní odpoledne na školním stadionu. Každý sportovec
měl v ruce kartičku pro záznam svých výkonů při jednotlivých sportech a podle
svého tempa a uvážení se vydal zaběhnout svůj osobní rekord v běhu na 50 i
250 m, ve slalomu, skoku z místa i do dálky, ve skocích přes švihadlo, postoji
čápa, hodu na cíl i kopu do brány.... Ne všem se podařilo splnit všechny
disciplíny, ale i tak byli všichni závodníci velice úspěšní.
Jak už to tak bývá, vyhrát může jen někdo. Po dlouhém počítání, jsme
vyhlásili výsledky až v
pátek 25.5. A aby to
bylo
stylové,
odpoledne
po
vyhlášení výsledků
uzavřely děti plněním
sportovních úkolů na
zahradě
školní
družiny!
Lenka Kuchařová DiS.
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KUCHTÍK
Na jedné z posledních hodin kroužku
Kuchtík jsme si připravili zmrzlinový pohár.
Mňam, to byla dobrota. Celý rok jsme
zakončili návštěvou cukrárny. Nyní už nás
čeká jen těšení na prázdniny. Přeji všem
dětem
sluníčkové
prázdniny
plné
dobrodružství.
Zikmundová Lada

Školní klub Chobotnice
Během uplynulých měsíců jsme
v Chobotnici v rámci celoročního
projektu Cesta kolem světa poznali řadu
zajímavých zemí. Naučili jsme se nové
hry a své mozkové závity potrápili při
vědomostní soutěži Riskuj. V květnu nás
na návštěvu pozvala samotná královna
Alžběta II. do Velké Británie. Klub jsme tedy patřičně vyzdobili britskými
vlajkami a během tematického kvízu se dozvěděli zajímavosti i fakta o této zemi.
V červnu nás čeká poslední zastavení v kolébce olympijských her – Řecku.
Přidej se k nám do klubu Chobotnice v příštím školním roce 2018/2019!!
Školní klub nabízí rozmanitou škálu aktivit
v různorodém kolektivu! Nauč se nové
stolní a karetní hry! Vyzkoušej stolní tenis,
taneční podložky, Xbox s kinectem,
počítačovou místnost, nebo si odpočiň
v klidové místnosti s oblíbeným časopisem.
Těšíme se na tebe!
Vychovatelé ŠK Chobotnice
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Informace KZČ „Eldorádo“
Poděkování vedoucím zájmových útvarů
Děkujeme všem vedoucím zájmových útvarů za náročnou a obětavou práci
s dětmi a přejeme – nejen jim – příjemné prožití prosluněných letních prázdnin
a dovolených.

Nabídka zájmové činnosti pro šk. rok 2018/2019
Nabídkový leták zájmové činnosti pro školní rok
2018/2019 budeme připravovat ve druhé půlce června
2018, následně ho bude možné stáhnout z webových
stránek školy (www.zsmltu.cz).
I letos budeme samozřejmě usilovat o to, aby byla
naše nabídka zveřejněna v prázdninovém vydání
radničních listů města Trutnova.
Nabídkový leták bude i nedílnou součástí zářijového
Zpravodaje, který vyjde na začátku školního roku
2018/2019.



Akce chystané na červen
Dvě soutěže v Praze čekají na rokenrolové formace ReBels teamu. 9. 6 je to
Black Cup a 16. 6. Vlaštovka.

Sběr starého papíru – 2. stupeň
V letošním školním roce se nám podařilo nasbírat celkem 12.720 kg
starého papíru.
Ocenění nejlepších tříd a jednotlivců se uskuteční v pondělí 18. 6.
od 14:00 hodin v kuchyňce – cvičném bytě naší školy. Všichni, kdo nasbírali více
než 100 kg starého papíru, budou pozváni na toto slavnostní vyhodnocení
sběrové akce, kde obdrží odměnu a malé pohoštění. Všechny výsledky budou
vyvěšeny na nástěnce u šaten.
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Nejúspěšnější třídy získají tyto odměny na program třídy:
4.A ………. 2 000,-Kč
5.C ………. 1 500,-Kč
5.A ………. 1 000,-Kč
Nejlepší sběrači v rámci školy:
Vít Morávek, 8.B
703 kg
Martin Kuchař, 5.C
642 kg
Váňová Viktorie, 4.A
529 kg
Kristýna Ludvíková, 5.A
404 kg
Daniela Rufferová, 8.B
396 kg
Tomáš Krejdl, 5.A
326 kg
Velké poděkování patří všem žákům, rodičům, učitelům a všem, kteří se
sběrem pomáhali!

„Doktorská pohádka“
Ve čtvrtek 26. dubna uvedl náš dětský divadelní soubor Sedmikrásky
„Doktorskou pohádku“. Veselou pohádku o tom, jak páni doktoři léčili
kouzelníka Magiáše, sehráli malí divadelníci ve dvou dopoledních představeních
pro žáky naší školy a na večer připravili představení pro rodiče a veřejnost.
Poděkování za pěkný kulturní zážitek patří nejen všem hereckým hvězdičkám,
ale také vedoucí Sedmikrásek p. Ing. Janě Hanouskové.

Úspěchy střeleckého kroužku
Pro členy střeleckého kroužku je v měsíci květnu oficiálně ukončen školní
rok 2017-2018. Neznamená to ale konec pro členy, kteří se nominovali na
závody probíhající o prázdninách. Zároveň je to doba, kdy se můžeme
poohlédnout zpět a vyzdvihnout výsledky některých žáků. V měsíci březnu byla
zakončena sezona ve střelbě ze vzduchové pistole - a to u Martina Stárka
nominací a účastí na Mistrovství České republiky. Martin se ve své kategorii
mladších žáků umístil na krásném pátém místě a jako člen družstva za
Královéhradecký kraj přispěl k umístění na sedmém místě. Poslední den
v březnu se potom Martin Stárek, Lucie Zoufalá a Martin Suchý účastnili
posledního kola soutěže v Týništi nad Orlicí, kde se ve střelbě ze vzduchové
pistole Martin Stárek umístil na 1. místě, Martin Suchý na 3. místě a Lucie
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Zoufalá na 5. místě. Díky těmto krásným umístěním a dobrým nástřelem bodů
se Martin Suchý a Lucie Zoufalá nominovali na Český pohár talentované
mládeže. Ten se skládá ze čtyř závodů, z nichž jeden již proběhl v Českých
Budějovicích. Protože Martin a Lucka trénují teprve prvním rokem, umístění
Lucie na 15. místě a Martina na 35. místě není vůbec špatné. Další závody je
čekají na konci června a potom v měsíci srpnu. Martin Stárek se díky svým
výsledkům v roce 2017 a na začátku roku 2018 nominoval již mezi juniory na
velký Český pohár - a to ve třech disciplínách: ve střelbě ze vzduchové pistole a
v malorážných zbraních, ve střelbě z libovolné pistole a sportovní pistole. Český
pohár je pořádán na střelnici v Plzni a skládá se z pěti závodů, z nichž dva již
proběhly. Střelbě z libovolné pistole se říká královská disciplína, protože se střílí
na normální pistolový terč o rozměru 50 cm na vzdálenost 50 metrů. Závodů
českého poháru se účastní i státní reprezentace a proto je velkým úspěchem již
to, že se Martin na tyto závody nominoval.
Přejeme našim střelcům hodně úspěchů v nadcházejících soutěžích a
pro příští školní rok zveme mezi nás i další zájemce o střelecké disciplíny.
Jaroslav Šmejda, vedoucí střeleckého kroužku

Cestování Správné party do daleké minulosti
Tři roky ve školní družině budou za pár dní už minulostí. Z témat v našem ŠVP ŠD
nám už téměř žádné nezbývá. Jako třešničku na dortu jsme si na závěr pobytu v naší
družině nechali cestování do opravdu vzdálené minulosti. Vydali jsme se na dlouhou cestu,
kde se vzdálenosti neměří na km, ale na
stovky, milióny a miliardy let.
Dostali jsme se tak nejdříve do
světa
dávno
vymřelých
trilobitů,
dinosaurů, obrovských vážek a přesliček.
Spoustu informací jsme se dozvěděli
z encyklopedií Živý svět a Svět vymřelých
zvířat. Velmi nás bavilo modelování
prehistorických zvířat ze samotvrdnoucí
hmoty. Pomocí písku, kamínků a kamenů,
větviček a kapradí jsme pak dotvořili
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kulisu prehistorického světa.
Pak nás stroj času převezl do doby kamenné, bronzové a železné. Bylo to
dobrodružství zahlédnout předchůdkyni člověka, zvanou Lucy. Tak moc nás zaujal život lidí
v pravěku, že jsme ho ztvárnili ve společné výtvarné práci na velkém plakátě. S velkým
zájmem jsme poslouchali čtení z knihy Historie lidstva a v lese jsme se snažili stavět pravěká
obydlí.
Poslední zastávkou na naší cestě do minulosti byla doba středověku. Moc nás
zajímalo, jak se žilo na hradech, jaká byla středověká řemesla, zbraně, jak se lidé v této
době stravovali, jak se bavili. Na louce jsme hráli „Morovou“ honičku a také jsme kreslili
královské erby.
To vše jsme zažili ve dvou květnových týdnech, kdy naše oddělení „posílila“ naše
oblíbená praktikantka Verča.
Správná parta z 5. oddělení ŠD
= děti + p. vychovatelka Gábina + Verča

PROJEKT MĚSTSKÝ PARK
V posledním květnovém týdnu si
čtvrťáci zpestřili výuku přírodovědy. Vydali se
pěšky do parku, aby zde plnili zadané úkoly.
Sledovali pestrou paletu přírodnin a živočichů,
hledali lidské výtvory, zapisovali historii parku,
naučili se pravidla chování v parku a ve
tříčlenných skupinkách pak všechny poznatky
ve škole zpracovali. Výsledkem byly zdařilé
prezentace a poutavé plakáty.
Učitelky 4. tříd

Čtvrťáci v Praze
Ve čtvrtek 31. května jsme se vypravili
na exkurzi do Prahy. Z Černého mostu jsme se
metrem přesunuli do centra - na Václavské
náměstí, odkud jsme pokračovali do
legendárního hračkářství Hamleys. Prohlídka
našeho hlavního města pokračovala a my se
vydali kolem domu U Hybernů, Obecního
domu a Prašné brány na Staroměstské
náměstí, kde jsme si však bohužel místní
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dominantu – Orloj – neprohlédli, neboť je z důvodu rekonstrukce zakryt. Přes Karlův most
jsme doputovali na Hrad, kde jsme byli podrobeni důkladné bezpečnostní kontrole a
navštívili chrám sv. Víta, prošli Zlatou uličkou a prohlédli si Daliborku. Po pěším výšlapu na
Petřín, jsme se neztratili v zrcadlovém bludišti a z posledního zbytku sil vylezli na vrchol
tamní rozhledny. Na závěr nezbývalo než sjet lanovou dráhou z Petřína dolů, dojet
metrem zpět na Černý most, naposledy „matičce“ Praze zamávat a vyrazit směr Krkonoše.
Učitelky 4. tříd

HURÁÁÁ NA RODIČE
Poslední kroužek florbalu si na konci
května užili nejen děti, ale i jejich rodiče. Naši
malí florbalisti totiž vyzvali maminky, tatínky
a sourozence k velkému turnaji, aby jim
ukázali své herní umění. Na úvodní buly se
postavil taťka proti svému synovi a hned
v úvodu bylo vidět, kdo bude pánem na hřišti.
Tři družstva dětí se statečně postavila proti
stejnému počtu rodičovských týmů. Do
branky si dokonce odvážně klekla i jedna
z maminek a vůbec se nemusela za svůj
výkon stydět. Došlo i na několik osobních soubojů a byly vidět ukázkové florbalové
kombinace. Konečné součty bodů sice přinesly vítěze turnaje, ale nejdůležitější byla
pohodová atmosféra turnaje a radost z gólů, které padaly do branky dospěláků. Na závěr
nechyběla ani sladká odměna.
Fotky z turnaje najdete na tomto odkazu: https://www.zonerama.com/fotbal71/
Album/4362618
Věra Menzelová, ved. kroužku
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