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Jak pokračuje přestavba dílen?
Již od ledna probíhá v rámci projektu „Techtle mechtle s technikou a
mechatronikou na ZŠ“ (IROP) přestavba školních dílen. Jak jsme informovali
v únorovém Zpravodaji, vedle nově vybavené klasické univerzální dílny vznikne
moderní dílna rozdělená na tři části - projekční studio vybavené počítači, tablety
a robotickými systémy, pracoviště pro 3D tisk a na strojovou část moderní dílny
vybavenou školními frézkami. Žáci si tak budou mít možnost vyzkoušet
a pochopit propojení moderních technologií s výrobou.
Naším cílem je mimo jiné zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce v následujících klíčových kompetencích:

technické a řemeslné obory

práce s digitálními technologiemi

přírodní vědy

komunikace v cizích jazycích
V rámci projektu budou realizovány také další aktivity, které zlepší
podmínky ve škole a okolí. Bude řešena bezbariérovost hlavního vchodu do
budovy školy, ale i ve vnitřních prostorách. Dojde k úpravě venkovních prostor,
které bezprostředně navazují na prostory dílen a vznikne nové oddychové,
relaxační místo, které bude zároveň sloužit jako venkovní učebna. Velký posun
pak bude pro školu znamenat nadstandardní řešení vnitřní konektivity.
O tom, jak se všechny tyto změny již v průběhu příštího školního roku
promítnou do výuky zase někdy příště. Pěkné léto přejí všichni ze ZŠ
Mládežnické.
Mgr. Michal Strnad, zást. ředitele
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Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Uchazeči o studium na střední škole ve studijním oboru skládali v dubnu již
potřetí státní přijímací zkoušky z matematiky a češtiny. Přihlásit se mohli
v prvním kole opět maximálně na dvě školy, ze dvou termínů zkoušek se jim pak
započítal pro obě školy ten lepší výsledek. Přestože výsledek z těchto zkoušek
musí na většině středních škol tvořit alespoň 60% celkového hodnocení,
minimální hranice získaných bodů nutná pro přijetí není centrálně stanovena,
rozhodují o ní sami ředitelé škol. S výjimkou dvou žáků si všichni vycházející
podali v prvním kole dvě přihlášky. Úspěšnost přijetí žáků je vidět v připojených
tabulkách.
Z celkového počtu 52 vycházejících žáků jich měla převážná většina opět
zájem o maturitní obory (39 žáků, tj. 75 %, z toho 28 % o gymnázium).
V letošním školním roce došlo k mírnému navýšení v počtu zájemců o učební
obory. Zvolilo si je 13 žáků, tj. 25 % vycházejících, z toho 4 dívky a 9 chlapců. U
maturitních oborů byl největší zájem o gymnázium, dále pak o IT obory. Dvě
žákyně byly přijaty na obor s talentovou zkouškou.
Na osmileté gymnázium se hlásilo z pátých ročníků 18 žáků, 5 z nich bylo
přijato. Z nižšího ročníku vychází v tomto školním roce jeden žák.
Přijetí žáků devátých ročníků na střední školy
Konzervatoře a umělecké školy Gymnázia

9. A
9. B
celkem

2
0
2

4
9
13

SOŠ s maturitou

SOŠ – učební obory

celkem

6
7
13

25
27
52

13
11
24

Přehled středních škol, kam naši žáci nastoupí od 1. 9. 2019
studijní obory zakončené maturitou
Střední škola
Gymnázium Trutnov
Gymnázium Dvůr Králové n. Labem
Městské gymnázium a SOŠ Úpice
VOŠ zdravotnická, SZŠ a Obchodní
akademie Trutnov

SPŠ Trutnov
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Obor
Gymnázium čtyřleté
Gymnázium čtyřleté
Veřejnosprávní činnost
Praktická sestra
Zdravotnické lyceum
Obchodní akademie
Elektrotechnika
Elektronické počítačové systémy

Počet žáků
11
2
2
2
1
3
4
3
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Bezpečnostně právní akademie, s.r.o.,
střední škola, Malé Svatoňovice
Bezpečnostně právní činnost
OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové
zkoušky
Ekonomické lyceum
SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova Provoz a ekonomika dopravy
SPŠ chemická Pardubice
Bezpečnostně právní činnost
SŠ vizuální tvorby, s.r.o., Hradec
Králové
Grafický design
SŠ gastronomie a služeb Nová Paka Hotelnictví
ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenské Mechanik seřizovač

2
1
1
2
2
2
1

učební obory
Střední škola
SPŠ Trutnov
SŠ gastronomie a služeb Trutnov
SŠ gastronomie a služeb Trutnov
SŠ gastronomie a služeb Trutnov
SOŠ a SOU Mladá Boleslav
SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
SŠ automobilní Holice
SŠ služeb, obchodu a gastronomie
Hradec Králové
VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Obor
Počet žáků
Nástrojař
4
Kuchař - číšník
1
Cukrář
1
Instalatér
1
Mechanik opravář motorových vozidel
1
Kadeřník
2
Autoelektrikář
1
Aranžér
Mechanik opravář motorových vozidel

1
1

Všem našim žákům přejeme co nejvíce štěstí, spokojenosti a spoustu
trpělivosti na jejich další vzdělávací dráze.
Lidmila Kuříková

Šibalka a Koumák
To jsou jména pro holku a kluka v našem novém logu. Díky za vaše návrhy.
Jmen bylo hodně, ale žádné se výrazněji neopakovalo. Vybrali jsme jména, která
se nám líbí svojí originalitou a nezávislostí na kalendáři.
Mgr. Michal Strnad, zást. ředitele
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Abeceda peněz – jarmark 4.A a 4.B
Projekt Abeceda peněz vyvrcholil 22. a 23.
května jarmarkem v prostorách České spořitelny.
Děti své výrobky prodávaly ve třech stáncích. Dva
byly umístěny venku a jeden uvnitř. Firmy, které si
děti založily, se jmenovaly „Oliverova dvacítka“ a
„Kutílci“. Malí podnikatelé prodali na jarmarku
většinu svých výrobků. Peníze, které utržili využijí
na společný výlet a bowling.
Tímto bychom také rádi poděkovali paní
učitelce Schierové za pomoc při organizaci a
samotné realizaci našeho jarmarku.
Děti ze 4.A a 4.B
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ŠKOLNÍ AKADEMIE
Ve čtvrtek 16. 5. se v našem kinosále v rámci oslav 30. výročí založení ZŠ
Mládežnická konala Školní akademie.
Žáci 1. – 9. tříd, děti ze školní družiny a zájmových kroužků při svých
dokonale připravených vystoupeních předvedli hudební, pohybová a taneční
vystoupení, nechyběly ani vtipně komentované fyzikální pokusy, minijumping
či ukázky karate. Při dvou dopoledních a dvou odpoledních představeních
všichni účinkující – včetně moderátorů – také z řad našich žáků, sklidili obrovský
potlesk. Velké poděkování za krásné zážitky patří všem, kteří se na přípravě
akademie podíleli.

PRVŇÁČCI V DOMĚ POD JASANEM
Na začátku května se prvňáci vydali do tkalcovského muzea na exkurzi. Na
třech stanovištích měli nachystaný zajímavý program. Na jednom stanovišti se
seznamovali s různými semeny rostlin a srstí zvířat, na druhém vyráběli pro
maminky voňavá mýdla. V muzeu se seznámili s historií zpracování textilu
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v našem kraji, prohlédli si staré pracovní nástroje a
vyrobili si ze lnu náramek.
Exkurze byla moc zajímavá, počasí nám vyšlo a
děti byly hodné. Těšíme se na další akci.
Učitelky prvních tříd

Polreich by se divil a inspiroval
Taková čokoládová pomazánka na zlatavě opečeném toustu zdobená
zrnkem hroznového vína nebo šunková rolka naplněná dechberoucí
pomazánkou, nazdobené stoly i talíře, tak probíhala hodina Čsp v 5. C.
Ozdobeni kuchařskými čepicemi a zástěrami jsme vtrhli do školní
kuchyňky, již předem stanovené skupiny se vrhly na svá stanoviště a spustily
kuchařský koncert.
Čokoláda se rozpouštěla ve vodní lázni, krájela se rajčátka, cibulka, pórek,
loupala se vajíčka, vařil čaj, a to vše za přísného dozoru vedoucích skupin. I stoly
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udivovaly nápaditým prostřením. Nikomu nevadilo, že ubrusy nahradily
papírové kuchyňské utěrky nápaditě stočené či výtvarně dotažené, aranžmá
dotvářely načinčané talíře, až se sliny sbíhaly.
Ani žáci neudrželi své chutě a tajně ulizovali, ochutnávali, loudili, ujídali.
Pak následovala přehlídka nazdobených stolů a ochutnávka výtvorů ve stylu –
všichni všechno - a hodnocení na velkou jedničku. Nám dospělým spadla čelist
a naše sebevědomí šlo skočit z balkónu, protože všechny skupiny si zasloužily
velkou jedničku s hvězdičkou, no, jak říkám – Polreich by se inspiroval.
Třídní 5. C

Dějepisná exkurze 6.B do všestarského archeoparku
Ve čtvrtek 9.5.2019 se v rámci projektu „Okno do pravěku“ uskutečnila
exkurze do archeoparku ve Všestarech. V nové budově jsme mohli vidět na čtyři
stovky exponátů, repliky pravěkých artefaktů z kamene, bronzu, železa, dřeva,
keramiky… Atmosféru dávných dob nám zprostředkovaly prostorové projekce
v kinosále. Také jsme mohli vstoupit do pravěké jeskyně s malbami lovců,
nahlédnout do důlních šachet z pozdní doby kamenné nebo projít velké
akvárium s podvodními nálezy.
Nejvíce nás zaujala venkovní expozice s ukázkami pravěkých staveb a to,
že jsme si mohli vyzkoušet různé pravěké činnosti: trefit mamuta ze slámy,
namlít obilí, obrousit kámen, rozseknout kmen, okopat pole... A jak nám to šlo,
se podívejte do fotogalerie. Počasí nám celkem přálo, a tak jsme si závěrečnou
část projektu užili.
Třída 6.B
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Archeopark Všestary
Včera se naše třída vydala do archeoparku ve Všestarech. Po příjezdu jsme
se nasvačili a odložili si batohy. Poté jsme se s průvodcem vydali do venkovní
expozice, kde jsme si vyzkoušeli nadrtit mouku, obrousit kámen i jsme si
vyzkoušeli farmaření. Některé výrobky jsme si přivezli i domů. Poté jsme si
prošli vnitřní expozici, a pak už hurá domů na oběd.
Martin Kuchař 6.C

Projekt 2. tříd - Horní Staré Město
Ve 2. třídách jsme měli projekt Horní Staré Město. Celé dva dny jsme se
seznamovali s historií naší obce a jejím současným rozkvětem. Namalovali jsme
si plánek Horního Starého Města a také vyrazili na prohlídku míst, která nám
dnes možná připadají všední, ale která
skrývají neskonalou hodnotu a krásu.
Každého z nás jistě nadchla krása
kostela sv. Václava, který patří mezi
nejstarší památky našeho města. Na
závěr projektu jsme složili básničky a
jednu z nich si můžete přečíst :), projekt
nás bavil a přinesl spoustu nových
informací, které se nám zapsaly nejen
do paměti, ale i do srdce, neboť se
týkají našeho rodného města.
Učitelé a děti z 2. tříd
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Horní Staré Město,
je tu lidí přes sto.
Máme ho tu všichni rádi
a jsme s městem kamarádi.
Všechno je tu krásné,
jeden člověk žasne.
Je tu krásně, to vám říkám,
člověk tu ví, kudy a kam.
Je tu hodně památek,
stejně jako zvířátek.
Máme tady sluníčko,
svítí moc i maličko.
Když prší a slunce svítí zároveň,
všichni se musíme koukat ven,
je moc hezká duha,
škoda, že je mlha.
(Kaplanová, Dydňanská, Janatová,
Petříčková)

Pyžamový den
Náš žákovský parlament připravil pro žáky 1. - 5. tříd v pátek 31.5.2019
Pyžamový den. Letos jako diskopárty. Mix písniček a veškerou potřebnou
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aparaturu si připravili žáci ze 4. C, za pomoci obětavých tatínků. Těm
samozřejmě děkujeme za pomoc a trpělivost. Tanec byl prokládán hezkými
soutěžemi, které si připravila p. uč. Kuželová a děvčata ze 7. A. Všichni byli
odměněni malou sladkostí. Akce se nám velmi vydařila. Těšíme se na další.
Kája, Dominika a Káťa

Výhra dorazila
Firma KOH-I-NOOR HARDTMUTH děkuje všem za účast v soutěži o nejvíce
nasbíraných špačků a o nejkreativněji vyzdobený Špačkoš. Výhra
pro10 nejlepších škol, mezi které patří také naše škola (umístili jsme se na
čtvrtém místě), dorazila k nám. Při rozbalování jsme byli mile překvapeni, co vše
nám firma zaslala. Vše využijeme hlavně ve výtvarné výchově.
Zástupci ŽP

Zážitková gastronomie
Tak jsme zde opět a nyní spolu
se zážitkovou gastronomií. Odložili
jsme strach, nadechli se a hurá na
flambování palačinek. Nejprve se
vše řádně a poctivě připravilo
včetně karamelového koktejlu, no a
dál... - však se podívejte sami.
J. Schierová
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Vodácký kurz aneb „ A tenhle znáte?“
Je brzké ráno 26. května a u vlakového nádraží v Trutnově stojí hloučky
žáků z Mládežky a jejich učitelé. Copak se to děje? Odpověď je snadná. Tito
sportovní nadšenci se chystají na tradiční vodácký kurz, který je určen žákům
devátých tříd. Náš kurz se koná na známé a osvědčené řece Vltavě, která svým
profilem a zázemím vyhovuje našim podmínkám.
Jak již bylo řečeno, odjíždělo se brzy ráno a žáky čekala osmihodinová
cesta vlakem do místa zahájení kurzu, kterým byl Vyšší Brod. Naštěstí si náš
HLAVAS včas všiml, že sedí ve špatném vlaku mířícím na Bratislavu. Bleskově
zareagoval a nasměroval nás do správného vlaku. Po příjezdu si všichni postavili
stany a potřebné věci napěchovali do zapůjčených barelů. Příkaz splávce kurzu
Zdeňka Heteše zněl: „Co se do barelu nevejde, nebereme.“ Poté došlo i
k zapůjčení lodí, pádel a vest. Počasí přálo, a tak nic nebránilo tomu, pustit se
na vodu a vše si vyzkoušet. Po poučeních a názorných ukázkách vyjely první
„kocábky“ na Vltavu. Jak to dopadlo? Jako každoročně se našel nějaký ten
Titanic, který šel do prvního cvaknutí. Po hodince brouzdání pod přehradou na
stojaté vodě se všechny lodě dokázaly udržet, a tak se druhý den mohly pustit
na naplánovanou cestu vstříc vodáckému dobrodružství.
Po první noci ve stanu se partička vodáků probudila do pošmourného
rána. Posilněni vydatnou snídaní a lehkými slunečními paprsky se vydali na
první velkou plavbu. Vše sbaleno, připevněno … vyrážíme. Cesta byla velmi
napínavá. První jezy bohužel nepřály a byly nesjízdné. Proto se všichni naučili,
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jak se taková loď musí přenést a dostat zpět na vodu. Plavba probíhala velmi
opatrně, protože nikomu se do studené Vltavy nechtělo, a každý bedlivě
sledoval, kam se plaví. Někteří si teplotu Vltavy přece jen vyzkoušeli a poprvé
pocítili, co znamená „cvaknout se.“ Vše ale dobře dopadlo a za pomoci
ostatních se lodě zdárně doplavily do prvního kempu Rožumberk. Nad tímto
kempem se tyčí i stejnojmenný zámek, do kterého mířily naše kroky následující
den. Na vodáckém kurzu jsme se tedy vzdělávali i po stránce kulturní. Konec
prohlídky a lenivění, jede se dál.
Přídě lodí míří do dalšího kempu, který je velmi oblíben u pana učitele
Šembery. Kemp má výstižný název „U Vikinga.“ Plavba byla kratší, ale stejně
náročná. Počasí nepřálo, a tak se muselo máknout, aby se všichni ubytovali
včas. Jak se praví v jedné české pohádce „nebýt mého včasného zásahu…“ I
tento zásah měl na starosti náš správce kurzu. Opět mu vyšlo fantastické
načasování a všichni si stihli postavit stany bez deště. Volné chvilky v kempech
trávili vodáci společně. Hrály se hry v družstvech, společenské hry a také se
zpívalo s kytarou. U Vikinga se všichni dosyta najedli a odpočali. Zkrápěni
kapkami deště všichni usedají do svých lodí a vyráží se dál.
Cesta tentokrát byla velice náročná. Počasí nepřálo a k dešti se přidal i
studený vítr. Ale co by tato partička nedokázala?! S tímto živlem si všichni hravě
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pohráli a dostali se do Krumlova. Do Krumlova se vodáci z Trutnova doplavili
včas a mohli si tak vychutnat procházku jedním z nejkrásnějších měst naší vlasti
- Českého Krumlova. Večerní program patřil zpěvu, kytaře a společenským
hrám.
Je čtvrteční ráno a my se probouzíme
do slunečného rána. Snídaně na
verandě, to vše nasvědčuje tomu, že
tato plavba bude ta nej. Správce kurzu
zařídil převoz bagáže, a tak si všichni
vyzkoušeli plavbu tzv. nalehko. Plni
optimismu a úsměvu vyrážíme na
poslední plavbu. „Vzhůru na palubu“ zaznělo. A také, že ano. Plavba mohla
začít. Proplouvalo se centrem Krumlova,
jezy byly skvěle připravené stejně jako
všichni na palubách. Po tříhodinové plavbě se přede všemi otevřela vesnička
Zlatá koruna, kde trutnovská plavba končila. „Takže jsme to zvládli?“ Zeptaly se
děti. Jasňačka, odpověděli lodivodové - učitelé. Plavba je za námi, ale vše ještě
nekončí. Volný čas byl využit naplno a na Zlatou korunu padá noc. Z šera je
slyšet správcův hlas: „Nástup k vodě.“ Nikdo netušil, co se bude dít. Že by
poslední koupačka ve Vltavě? Žádné koupání, ale křest na vodáka. Pěkně
namočit pádlo do Vltavy a plác! Tím se s tebe stává vodák.
Týden si všichni užili a vše dopadlo na jedničku.
Tak, jak se říká na vodě, AHOOOOOJ!
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DĚTI VYZVALY SVÉ RODIČE
V pondělí 3. června se na posledním kroužku florbalu připravoval velký
turnaj. Malí florbalisté se celý rok pilně připravovali, aby si to na závěr „rozdali“
se svými rodiči. Utvořili čtyři družstva a stejný počet týmů vznikl i mezi rodiči.
Osm družstev tedy bojovalo systémem „každý s každým“ a vůbec to nebyl
nerovný souboj. Ve spoustě zápasů „dospěláci“ nestačili tempu svých dětí a
podlehli. V konečném součtu bodů však vůbec nešlo o to, kdo vyhrál, ale všichni
si to společně užili a možná to někteří dospělí budou druhý den v nohách
trochu cítit. Zmrzlinový pohár pro všechny a drobné chutné ceny pro nejlepší
byly skvělou tečkou za celoročním snažením.
Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat společnosti ČD Cargo za jejich
finanční příspěvek a materiální vybavení pro naše děti v rámci rozvoje florbalu
na škole.
Věra Menzelová – ved. Kroužku

Pythagoriáda
V měsíci dubnu proběhla na naší škole matematická soutěž
Pythagoriáda. Zúčastnilo se jí 10 žáků ze 6. tříd a 8 žáků z 8. tříd.
Žáci řešili 15 úloh. Bohužel se nikomu nepodařilo postoupit do
okresního kola. Nejlepšími řešiteli byli:
6. třídy:
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Josef Sokol
Daniel Švestka

6.A
6.A
6.A
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8. třídy:

Petr Bayer
Matyáš Pacák

8.B
8.A

Všem řešitelům děkujeme za účast a přejeme více úspěchů v dalších
matematických soutěžích.
Vyučující matematiky

Čapkové by byli spokojeni
Kdo by neznal rodáka z východních Čech slavného spisovatele Karla Čapka
a jeho dílo. Kniha Devatero pohádek nás i v tomto roce inspirovala k soutěži.
Letošním tématem již 25. ročníku literární a výtvarné soutěže Úpice bratří
Čapků byla jedna z dalších pohádek knihy, a to Pošťácká pohádka.
Řada žáků se snažila uspět, jejich díla byla hodna obdivu, ale vítězí jen ti
nejlepší. V literární části obsadila v oddílu Poezie 3. místo Adéla Ryšavá z 5. C
básní „Škola“ a v Pošťácké pohádce zaujala porotu prvotina „Hyperaktivní
dědeček“, kterou napsal žák 7. B třídy Sebastian Sadlek.
I ve výtvarné části soutěže naše škola uspěla velmi pěkně, ve volném
tématu získala žákyně 5. A Eliška Machová dokonce dvě ocenění, a to 1. místo
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za dílo „Město Trutnov“ a 3. místo za „Pohádkové strašidlo“. V Pošťácké
pohádce svou malbou „Psaníčka“ obsadila žákyně 6. B Daniela Krajčová
2. místo a Eliška Klímová z 6. C za práci „Poštovní skřítci“ 3. místo.
Vyhodnocení soutěže, předání diplomů a cen i přehlídka oceněných prací
proběhla ve čtvrtek 30. května 2019 v Městském sále v Úpici. Blahopřejeme.
Vyučující ČJ a Vv

Další velký úspěch ve výtvarné soutěži
Troufám si tvrdit, že každé malé
dítě ví, jak významná a záslužná je práce
hasičů. Na naší škole jsme si jejich
obětavé úsilí připomněli ve 45. ročníku
celostátní soutěže „Požární ochrana
očima dětí.“
Do výtvarné části soutěže se
zapojilo 70 žáků 5. tříd, kteří pracovali
volnou technikou. Škoda, že do
okresního kola jsme mohli zaslat pouze
tři práce. Byly to výkresy Miroslava Hanuse 5. B, dále pak Elišky Machové a
Šárky Bubnové z 5. A. Porotu soutěže zaujal výtvor Miroslava Hanuse a ocenila
jej 2. místem s postupem do kola krajského. V tomto dalším kole získal Mirek 3.
místo a postoupil do kola republikového. Výsledky zatím ještě nebyly
zveřejněny, takže společně s Mírou doufáme a těšíme se, že uspěje.
Blahopřejeme!
Učitelka Vv

PERNÍKOVÉ SRDCE PRO MAMINKU
V oddělení Loupežníků máme na měsíc nového člena - Terezku Brátovou,
studentku střední pedagogické školy v Nové Pace. A jelikož nastoupila v květnu,
kdy se slaví Den matek, zrodil se jí v hlavě plán, jak překvapit všechny děti z
oddělení. Upekla perníková srdce, která děti měly za úkol ozdobit polevou nebo
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marcipánem, pak hezky zabalit a dát svým maminkám
k jejich svátku. Práce to byla velice tvůrčí a voňavá.
Věřím, že srdce potěšila všechny maminky. Terezko,
děkujeme!
Vychovatelka Lada Zikmundová

ŠD v pohybu aneb atletický pětiboj
Nejprve jsme vyrobili diplomy, medaile, připravili pásma, stopky, krikeťáky
a kartičky pro sportovce na zapisování výsledků. Počasí nám přálo, a tak nic
nebránilo tomu, aby se děti převlékly do sportovního oblečení a vydaly se spolu
se svými vychovatelkami na školní stadion na atletický pětiboj. Po zahájení akce
se děti rozešly na své disciplíny. Závodilo se v běhu na 60m a 250m, ve skoku do
dálky s rozeběhem, dále ve skoku z místa a v hodu míčkem do dálky.
Všechny děti zápolily s velkým nasazením. Byla to jedna z dalších
společných vydařených akcí celé školní družiny.
Gabriela Hofmanová

Stránka 20

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

PIRÁTSKÉ SETKÁNÍ DRUŽIN
Píše se dvacátý květen léta páně dva tisíce
devatenáct. Na moři panovala průtrž mračen.
Loupežníci v přestrojení za piráty vyhlíželi
posádku ze školní družiny Studnice. Kocábka
s lehce promočenými piráty připlula s dobrou
náladou. Po vřelém přivítání nám zahráli na
kytaru a flétnu známou námořnickou píseň
Titanic. Piráti z Mládežky jim zazpívali svoji
pirátskou píseň.
Obě posádky se vylodily v tělocvičně, kde
každý pirát obdržel svoji pirátskou kartu, aby zde
mohl poměřit své síly a ukázat odvahu a
statečnost při zdolávání nástrah – vyproštění mořské příšery, odstřelení
pirátských plechovek, vylovení mušle, hod na piráta, aj. Všichni museli
poopravit své dřevěné kocábky, a proto se zdokonalili v zatloukání hřebíků.
Cesta to byla náročná a velmi dlouhá, a proto se museli posilnit pirátskou
pochoutkou, preclíkem, který ulovili hákem.
Na závěr ještě došlo na poměření
sil v přetahování lana, chůzi na chůdách,
lovu černé perly a běhu s pavoukem na
hlavě. Každý pirát si musel projít
náročnou cestu k pokladu.
Společně jsme připluli na ostrov
do oddělení, kde si všichni vyrobili
pirátskou truhlu, do které dostali
pirátskou minci - zlatý dukát, černou
perlu a něco sladkého na zub. Odměnou
byl i pirátský diplom.
Díky za krásnou plavbu!!!!!!! Těšíme se na další setkání.
Piráti z II. oddělení ŠD
s kapitánkou Ladou Zikmundovou
a kormidelníkem Jitkou Pytelovou
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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.

Sběr starého papíru – 4. - 9. třídy
V letošním školním roce se nám podařilo nasbírat celkem 14.838 kg
starého papíru.
Ocenění nejlepších tříd a jednotlivců se uskuteční v pondělí 17. 6. od
14:00 hodin v kuchyňce – cvičném bytě naší školy. Všichni, kdo nasbírali více než
125 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.
Nejúspěšnější třídy získají tyto odměny na program třídy:
5.A ………. 2 000,-Kč
6.C ………. 1 500,-Kč
4.B ………. 1 000,-Kč
Nejlepší sběrači v rámci školy:
Váňová Viktorie
5.A
778 kg
Kuchař Martin
6.C
744 kg
Presl Tomáš
6.B
660 kg
Šlesingr Matyáš
4.B
529 kg
Morávek Vít
9.A
524 kg
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Velké poděkování patří všem žákům, rodičům, učitelům a všem, kteří se
sběrem pomáhali!

Softballové žákyně doma bez porážky
Krásné softbalové počasí přilákalo o víkendu 17. – 18. května na hřiště do
Horního Starého Města šest týmů a spoustu fanoušků. Turnaj se hrál systémem
dvou skupin, kdy jedna tříčlenná skupina se odehrála za podpory Rytířů Trutnov
na jejich Red Fieldu. Druhá, tříčlenná skupina, se hrála na domácím hřišti.
Všechny týmy se pak sešly na domácím hřišti v Horním Starém Městě v bojích o
umístění a finále.
Třetího kola divize Central se zúčastnili domácí SK Horní Staré Město, Joudrs
Praha, Eagles Praha, Storms Praha, SaBaT Praha a Kotlářka Praha. V naší skupině
se podařilo v prvním zápase porazit Kotlářku Praha vysoko 16:3 a Joudrs Praha
13:2. V semifinále na nás čekala znovu Kotlářka Praha a hravě jsme si s ní
poradili 14:0. A čekalo nás jen finále s Eagles Praha, kteří v základní skupině
porazili Storms 10:1 a SaBaT 9:2, v semifinále pak Joudrs 14:1.
Finále začalo v 15:20 hod. za velké podpory fanoušků, hlasitého fandění a
velmi dobré nálady domácího týmu. A právě dobrá nálada a povzbuzování
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fanoušků se vyplatila. Domácí porazili Eagles 4:0 nejen dobrou pálkou, ale
především výbornou prací nadhazovačky Nikoly Krajčové.
Všechny týmy si odnesly drobné ceny v podobě sladkostí, ovoce,
napečených dobrot od maminek a první tři - SK Horní Staré Město, Eagles Praha
a Kotlářka Praha dostaly na krk medaile. Takže všechny týmy odjížděly
spokojené.
Konečné pořadí:
1. SK Horní Staré Město
2. Eagles Praha
3. Kotlářka Praha
4. Joudrs Praha
5. Storms Praha
6. SaBaT Praha
Jana Klempířová

Dětské rybářské závody
V sobotu dne 11. 5. 2019 se uskutečnily dětské rybářské závody pořádané
rybářským kroužkem Eldorádo a MO ČRS Trutnov. Za pěkného dopoledne se
sešlo u rybníka Peklo 40 lovců. Z toho 6 děvčat, 13 začátečníků a 21 pokročilých.
Ve dvou poločasovém klání se vedlo našim závodníkům. V kategorii děvčat byla
na druhém místě odchovankyně našeho kroužku Natála Vymlátilová.
V kategorii pokročilých získal první místo Štěpán Šlesingr a třetí skončil Martin
Bohadlo. Skupinu začátečníků jsme plně ovládli. Na stupeň nejvyšší se dostal
Matyáš Bok, druhé místo patřilo Rudovi Stonjekovi a třetí skončil Vranovský
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Tomáš - všichni z Eldoráda. Cenu si zasloužili ale všichni. Ukončení závodů
proběhlo v duchu pasování nových adeptů rybářského cechu. Celkově se dá říci,
že se sobota velmi povedla. Také proto, že pršet začalo až po té, co jsme byli
všichni doma.
Za rybářský kroužek Eldorádo Josef Morávek a Petr Šlesingr

ReBels team získal 3 prvenství ve Rtyni
ReBels team navazuje na úspěchy z předchozích závodů - dalším
obrovským úspěchem byly závody ve Rtyni 1. 6. 2019, na kterých se ReBels
team stal nejúspěšnějším účastníkem a zvítězil ve třech kategoriích. Tyto
závody byly prověřením oddílu pro další mezinárodní závody v Praze.
Naše umístění v kategorii volný tanec do 11 let:
1. místo
Zumba Angels
3. místo
Zumbata
4. místo
Andílci
Naše umístění v kategorii Hip Hop do 15 let:
1. místo
Hip Hop Girls
2. místo
Just Dance Kids
Naše umístění v kategorii volný tanec do 15 let:
2. místo
formace Zumba Girls
3. místo
ReBelky
4. místo
Zumba Dance
Naše umístění v kategorii volný tanec nad 15 let:
1. místo
formace The ReBels

ReBels team obhájil prvenství v Evropském finále v Lucerně
ReBels team Trutnov obhájil prvenství v Evropském finále v Praze, které
probíhalo během několika víkendů mezi 17. – 25. květnem.
Na mezinárodních závodech MIA festival Děti Fitness v pražské Lucerně
obhájil dva evropské tituly v kategorii rokenrol a zumby. Trutnovský klub se
musel do evropského finále kvalifikovat z květnového závodu v Hradci Králové.
Dívky a chlapci neponechali nic náhodě a formace rokenrolu, zumby a hip hopu
postupovaly přímo z prvních míst. Evropská kvalifikace probíhala od ledna do
května v několika městech, do finále se vždy dostala první tři družstva v každé
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kategorii v daném městě. Velké finále pak probíhalo v Lucerně šest dní za účasti
týmů ze Slovenska, Ruska, Polska, Rakouska a dalších zemí.
Lucerna Praha:
1. místo Zumba Angels (v kategorii děti)
2. místo Zumba Girls (v kategorii junior)
1. místo ReBeLky (rokenrol v kategorii junior)
4. místo Just Dance Kids (street dance v kategorii junior Hip Hop)
ReBels team děkuje za podporu ZŠ Mládežnická KZČ Eldorádo, městu
Trutnovu, Trutnovinkám a rodičům za podporu a přízeň.
ReBels team pořádá v létě od 17. 8. do 29. 8. taneční kemp pro zájemce ve
věku 4 - 25 let. V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedeném tel. čísle.
Od 9. září se budou konat nábory (3 - 25 let) do všech sekcí oddílu zumby,
rokenrolu a hip-hopu. Více informací najdete na stránkách www.rebelsteam.cz
nebo volejte vedoucímu oddílu Davidu Laušmanovi (725 960 971).
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27. 6. 2019 - slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd
28. 6. 2019 - předávání vysvědčení žákům ostatních tříd
pokud si vaše dítě ani vy nebudete moci v daném termínu vysvědčení
převzít, bude k dispozici v době prázdnin v kanceláři školy u paní Medunové
- provoz kanceláře viz „Informace k zahájení nového školního roku“,
doporučujeme předem telefonicky paní Medunovou kontaktovat na tel.
čísle 499 859 951

Stránka 27

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Stránka 28

