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Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Přehled pedagogických pracovníků:
Ředitel školy:
Statutární zástupce:

Mgr. Zdeněk Géc
Ing. Lidmila Kuříková
(výchovný poradce školy)
Zástupce ředitele:
Mgr. Michal Strnad
Vedoucí vychovatelka ŠD: paní Gabriela Hofmanová
Vedoucí školní jídelny:
Bc. Lenka Dvořáková
Školník:
pan Radomil Váňa
Třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C

Třídní učitel
Mgr. Strnadová
Mgr. Mihatschová
Mgr. Arnoštová
Mgr. Lammelová
Mgr. Bejrová
Mgr. Krausová
Mgr. Kuželová
Mgr. Pytelová
Mgr. Menzelová
Mgr. Jaklová
Mgr. Vetterlová

Třída
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Informativní schůzky pro rodiče:
4. září 2017

Třídní učitel
Mgr. Pavlová
Mgr. Žáková
Mgr. Váňová
Mgr. Škarytková
Mgr. Štosek
Mgr. Bc. Erben
Mgr. Lustyk
Mgr. Šubrová
Mgr. Tichá
Mgr. Klomínský
Mgr. Roza

… pro rodiče žáků 1. tříd (po úvodním
zahájení)
6. září 2017
… 2. – 5. třídy od 17,00 h
… 6. – 9. třídy od 18,00 h
23. listopadu 2017 … 1. – 5. třídy od 17,00 h
… 6. – 9. třídy od 18,00 h
19. dubna 2018
… 1. – 5. třídy od 17,00 h
… 6. – 9. třídy od 18,00 h
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O případné změně formy nebo přesunu termínu třídní schůzky
budou rodiče včas třídním učitelem a prostřednictvím školního
Zpravodaje informováni.
Zápis do první třídy:
5. dubna 2018 (čtvrtek) od 15,00 h do 18,00 h
6. dubna 2018 (pátek) od 15,00 h do 18,00 h
Zahájení:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Ukončení vyučování
v prvním pololetí:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:

Ukončení vyučování
v druhém pololetí:
Hlavní prázdniny:
Období školního
vyučování 2018/2019:

pondělí 4. září 2017
čtvrtek 26. října - pátek 27. října 2017
pondělí 25. prosince 2017 - pátek
5. ledna 2018, vyučování začne v pondělí
8. ledna 2018
ve středu 31. ledna 2018
pátek 2. února 2018
pondělí 12. března - pátek 16. března 2018
čtvrtek 29. března - pátek 30. března 2018

pátek 29. června 2018
pondělí 2. července – pátek 31. srpna 2018
začne v pondělí 3. září 2018

Provoz školní družiny:

školní družina je určena pro žáky 1. - 3. tříd

každý den školního vyučování a v případě zájmu (min. 15
přihlášených žáků) i během vedlejších prázdnin a ředitelských dnů

ranní provoz od 6,00 do 7,45 h

odpolední provoz – od 12,00 do 17,00 h, v pátek do 16,00 h

vedoucí školní družiny je paní Gabriela Hofmanová

pohotovostní mobilní kontakt je +420 730 552 518
Provoz školního klubu „Chobotnice“:

školní klub je určen pro žáky 4. - 9. tříd

každý den školního vyučování a v případě zájmu (min. 15
přihlášených žáků) i během vedlejších prázdnin a ředitelských dnů
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ranní provoz – od 6,00 do 7,45 h

odpolední provoz – od 12,00 do 18,00 h, v pátek do 16,00 h

vedoucí školního klubu je pan Daniel Kuchař

pohotovostní mobilní kontakt je +420 731 106 065
Provoz klubu zájmové činnosti „Eldorádo“:

dle rozpisu jednotlivých zájmových skupin

pravidelné služby každý den školního vyučování pondělí – čtvrtek
v době od 14,00 do 19,00 h

vedoucí klubu zájmové činnosti je pan Daniel Kuchař

pohotovostní mobilní kontakt je +420 731 106 065


Vážení rodiče,
každoročně se na Vás obracíme s prosbou o poskytnutí
sponzorského příspěvku za každé dítě, které navštěvuje naši školu.
Tento sponzorský příspěvek, který je základním zdrojem příjmů
Nadačního fondu „Pro děti“, se využívá na částečné financování
sportovních a kulturních aktivit dětí naší školy, na materiální zabezpečení
doplňkové činnosti, a to jak v rámci výuky, tak činností organizovaných
KZČ „Eldorádo“. Používá se i na financování nákladů souvisejících
s účastí našich žáků na soutěžích, o nichž Vás průběžně informujeme, a
na odměny pro žáky za jejich aktivitu, píli a studijní výsledky.
Víme, že pro mnohé z Vás není jednoduché zajistit pro Vaše děti
veškeré vybavení, které je pro zahájení školního roku nezbytné. Přesto
věříme, že i letos nám pomůžete a poskytnete škole tento příspěvek.
Výše příspěvku činí 200,- Kč za každé dítě na celý školní rok.
Příspěvek budou vybírat třídní učitelé. Předem děkujeme za pochopení.
Rovněž Vám nabízíme hromadné zabezpečení základních školních
potřeb pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni. Není nutné, aby
každé dítě mělo veškeré vybavení. Za částku 100,- Kč jsou Vašim
dětem poskytnuty tyto potřeby: kreslící karton A2, A3, A4, čtvrtka
náčrtová A3, A4, papír barevný, zvláštní typy papírů – vrstvený,
holografický, tuš černá i barevná, redis-pera včetně násadek, rudka,
suchý pastel, voskovky, progresa, křída barevná – chodníková, podložka
PVC – A3, fixativ, fixírka, prstové barvy, barevné písky, ozdobné drátky,
Stránka 4

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

sláma, barevná peříčka, apod., částečně materiál na keramiku (obtisky,
engoby, barvítka, …).
Obdobná situace jako ve VV je i v předmětech Člověk a svět práce.
Na úhradě materiálu pro tento předmět (dřevo, kov, plasty,
elektrosoučástky, …) se podílí i žáci, a to následovně: žáci 6. ročníku
50 Kč, žáci 8. ročníku (chlapci) 50 Kč a žáci 9. ročníku (chlapci) 200 Kč.
Žáci zařazeni do volitelného předmětu Technická praktika se na
nákladech budou podílet částkou 300,- Kč.
Jednotlivé částky budou vybírat třídní učitelé.

Ratibořice

Ve středu 7.6.2017 jsme se vypravili do Ratibořic. Hned na zámku
jsme se obávali, jestli budeme umět řádně pozdravit paní kněžnu. A jestli
nás vůbec přijme. A přijala. I slečna Hortensie nás přišla pozdravit. Vše
bylo důstojné tak, jak se na panstvo patří…
Zato ve mlýně bylo naopak veselo. Zazpívali jsme si a viděli ukázku
lidových tanců. No, a na Starém bělidle nás čekala Babička s vnoučaty a
vyprávěla, jak to tady chodilo za starých časů. Na splav nám sice zbyla
jen chvilka času, ale aspoň jsme se stihli vyfotit u pomníku „Babička s
vnoučaty“, od sochaře Otto Gutfreunda.
Někteří z nás si odsud odnášeli kromě pěkného zážitku i suvenýr, a
to knihu Babička. A vyšlo i počasí. Až při návratu do školy se začalo
sluníčko schovávat.
Třídy 5.A a 5.B + V. Menzelová, D. Kobrlová a S. Tichá
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PYŽAMOVÝ DEN – AKCE PARLAMENTU

Dne 24. 5. proběhl na naší škole pro děti z 1. stupně „Pyžamový
den“. Starší spolužáci si pro nás připravili různé a hlavně zábavné úkoly.
Ve třídě jsme si vyzkoušeli, jestli známe pohádky z večerníčků. Řešili
jsme křížovku, jejímž výsledkem byla pohádková dvojice – Spejbl a
Hurvínek. Dále jsme si museli lámat hlavu nad hádankami (např. „Zelený
mužíček, na hlavě pár vlásků, mezi přáteli plno hvězdiček, poznáš ho,
jakmile projeví hlásku“).
Na vymýšlení hádanek se podíleli i mladší parlamenťáci z 2. až 5.
tříd. Házeli jsme plyšákem do povlaku od polštáře. Každá povedená
trefa byla odměněna potleskem a malou sladkostí. Na chodbě si pro nás
připravili děti z 5.B vystoupení a Anežka s Májou na písničku „Když jde
malý bobr spát“ tanec, který jsme si hned s nimi vyzkoušeli. Odměnou
pro nás bylo shlédnutí několika známých večerníčků. Nakonec jsme si
v každé třídě zvolili pyžamového krále a královnu.
Pyžamový den se nám líbil a určitě se těšíme na další.
Parlament Safari

První pomoc se studentkami VOŠ a SZŠ
Naši druháci si společně se studentkami zdravotní školy prakticky
vyzkoušeli základy první pomoci. Připomněli si telefonní číslo první
pomoci, nutnost přivolat k zraněnému dospělého člověka. Učili se, jak
ošetřit popáleniny, udělat závěs na zlomenou ruku, ošetřit řezné
poranění, odřeninu a zkusili si na figuríně masáž srdce. Akce se všem
dětem líbila a určitě byla přínosná.
Děkujeme studentkám i učitelkám zdravotní školy.
2. třídy
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Společný výlet „třeťáků“ ze ZŠ Mládežnická a
„prváků“ z České lesnické akademie

Asi se divíte, co mají tak různorodé kolektivy společného?
Neuvěříte, ale devítiletí žáci a šestnáctiletí studenti spolu strávili téměř
dva společné výletní dny ve Vižňově u Meziměstí. Nepanovala zde jen
výborná nálada a pohoda, ale prožili jsme i napětí a dobrodružství.
Jak to celé začalo? Na začátku přišla nabídka od pana Spíchala,
který na ČLA vyučuje. Slovo dalo slovo. Rodiče, žáci i studenti souhlasili,
tak jsme mohli vyrazit.
Ve čtvrtek 15.6. jsme se sešli na hlavním vlakovém nádraží
v Trutnově. Odtud jsme odjeli do Meziměstí, pak nezbývalo nic jiného
než jít pěšky do cíle. Tam nás již uvítali bubnováním „lesáci“, kteří pro
nás připravili pestrý program: vybíjenou bez rozdílu věku, opékání vuřtů,
večerní stezku odvahy. Druhý den jsme byli nuceni přizpůsobit program
počasí. Ráno děti prošly pohádkovou stezku rozmístěnou v místnostech
chalupy a odpoledne jsme konečně vyšli po skupinách do Javořích hor
zdolat nejvyšší vrchol Ruprechtický Špičák.
Cesta byla napínavá, terén vlnitý, ale sladká odměna ukrytá
v pokladu stála za to. Někteří po namáhavém výstupu zdolali i schody
tamní rozhledny. No a večer jsme unavení, přesto šťastní ulehli
k tvrdému spánku.
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Velké poděkování patří nejen všem přítomným dětem a studentům
za pěknou spolupráci, vzájemnou podporu a toleranci, ale především
panu Spíchalovi, který vše zajistil. Děkujeme i paní Spíchalové, jenž
jistila zdravotní způsobilost přítomných a také velký dík patří paní
kuchařce za domácí kuchyni. Těšíme se někdy příště!!!!!
Za všechny Dagmar Mihatschová a Lada Zikmundová

ZMRZLINA MÍSTO TĚLOCVIKU

Konec školního roku byl ve znamení teplého slunečného počasí. A
tak si místo hodiny tělocviku v tělocvičně dívky z 8.A vyrazily na výlet.
Nasadily brusle nebo nasedly na koloběžky a vydaly se podél řeky do
města na zmrzlinu. V obrovském vedru chutnala náramně a díky
chladivému osvěžení zvládla děvčata i cestu zpátky. Sice to bylo jen
několik málo kilometrů, ale bylo to příjemné a pohodové. Určitě to nebylo
naposledy.
V. Menzelová, uč. Tv
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20.6. 2017 - školní výlet 2.A na Mochomůrku

Počasí nemohlo být lepší :). Takový výlet, by si přál jistě zažít
každý. Trocha turistiky z Jánských Lázní na Mochomůrku, pobyt mezi
zvířátky, jízda na poníkovi, malování na dřevo, sváča v přírodě, florbal,
basket, tenis, golf, houpačky a zase turistika do Svobody nad Úpou. K
tomu malý nákup nanuků a jízda autobusem i vlakem. To vše jsme stihli
zažít na jednom výletě, v jedno krásné, slunečné a horké úterý s
ukázněnými a poslušnými dětmi!!!
Děkujeme všem zúčastněným za bezva náladu a žádné ztráty!!! Pár
fotek, které se podařilo pořídit, můžete shlédnout v galerii na webu školy!
Lenka Kuchařová DiS. a Mgr. Jitka Krausová

Školní výlet 2.B

V pátek 16.6. se naše třída vydala na výlet. Nejdříve jsme se
autobusem dopravili do Maršova a odtud jsme šlapali 4 km pořád do
kopce až na Rýchorskou boudu. Aby nám cesta lépe ubíhala, tak jsme
počítali hlemýždě. Bylo jich opravdu hodně. Nakonec jsme zdárně
dorazili do cíle, kde jsme si užili krásný výhled do přírody, poníky
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Leontýnku a Sněženku a bufet.
Zahráli jsme si i na honěnou. Po
hodinovém odpočinku jsme se vydali
do Svobody nad Úpou. Cesta nám
rychle ubíhala, protože jsme šli
skoro pořád z kopce. Asi 2 km od
cílového místa nás zastihl pořádný
slejvák. Ale i tuto překážku jsme
zvládli a za odměnu si dali zmrzlinu.
Zpět na Zelenou louku jsme se
svezli vlakem. Výlet v přírodě se
nám líbil.
Třída 2.B

Cykloturistický kurz žáků osmých tříd
Jako každý rok, tak i letos se na naší škole konal cykloturistický
kurz pro žáky osmých tříd. Žáci se řádně poučili o chování cyklisty
v provozu, prošli prvním výcvikem cyklisty a poté vše mohlo začít. První
den všichni absolvovali první jízdy, které napověděly, jaké bude nejlepší
složení jízdních skupinek. Další dny a trasy byly naplánované podle
výkonnosti a vše probíhalo na jedničku. Děti zvládaly veškeré nástrahy
jízdy z kopce, jízdy v terénu, jízdy v plném provozu a někteří i jízdu
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řekou. Ve volném čase si žáci užívali sportovního klání v různých
míčových hrách, naučili se i netradiční hru Kubb a také samozřejmě hry
na posílení vztahů a komunikaci mezi žáky. Díky „objednanému“ počasí,
které bylo velmi slunečné, si mohli žáci užít koupání v Sečské přehradě.
Díky vzornému chování žáků a pozitivnímu naladění učitelů i instruktorů,
se vše povedlo na podtrženou jedničku.
Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na cykloturistickém kurzu.
Jiří Šembera – kab TV

Hrajeme si hlavou

V pátek 23.6.2017 se naše třída vypravila do Hradce Králové na
akci pořádanou Pedagogickou fakultou "Hrajeme si hlavou". Letošní 10.
ročník měl téma "Po stopách". Vydali jsme se po stopách vědců, zvířat i
zločinu. Někteří z nás si vyzkoušeli i brýle simulující různý stupeň opilosti
a opravdu uznali, že to není jednoduché orientovat se v prostoru již s 2
‰ alkoholu v krvi. Zaujali nás i různé hrátky se zrcadly a spousta dalších
zajímavých pokusů s magnety, kapalinami i raketami.
Žáci 9.A

Olympiáda prvních tříd

Na pondělí 26.6. 2017 jsme si s vydatnou pomocí paní učitelek a
vychovatelek připravili poslední naši akci pro naše prvňáčky. Byly to
olympijské hry prvních tříd. Olympiádu jsme zahájili zapálením
olympijského ohně, což se nám na poprvé nepodařilo, a položením
olympijské vlajky. Po slavnostním zahájení začalo zápolení malých
závodníků. Disciplíny byly pečlivě vybrané, aby malí závodníci vše v
pohodě zvládli. na závěr se běžel olympijský maraton. Olympiádu jsme
ukončili vyhlášením výsledků a uhašením olympijského ohně. Myslíme
si, že se vše vcelku vydařilo a spokojenost byla na všech stranách.
Žáci 9.A
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Den otevřených dveří - Farmers Trutnov

V úterý 27.6.2017 se několik tříd z naší školy vydalo na Den
otevřených dveří - Farmers Trutnov do Voletin. Jako každý rok byl pro
nás připraven pěkný program. Prohlédli jsme si zemědělskou techniku,
kravíny, ochutnali zde vyráběné mléčné výrobky. Byl to pro nás příjemně
strávený den a děkujeme firmě Farmers s.r. o.
Žáci 9.A, 8.B, 7.A, 7.B, 6.A
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Olympijský běh T-Mobile - 21. 6. 2017

Už je to rok, kdy jsme odstartovali první olympijský běh, kterého se
zúčastnilo 40 dětí. Protože to byla akce úspěšná, připojilo se k nám v
letošním roce 140 dětí.
Závodníci z prvních tříd vyběhli na start přesně v 10:15, kdy závod
odstartoval Martin Doktor z rádia Junior. Aby se nám závodníci na trati
nesrazili, vybíhali další kategorie v pětiminutových intervalech.
Trať 1 km dlouhou uběhl nejrychlejší závodník za 3:34!!! Na startu
před školou i v cíli za školu měli všichni běžci podporu ze strany
fandících spolužáků, kteří se postarali o tu správnou soutěžní atmosféru.
Děkujeme všem závodníkům, fanouškům i vyučujícím za podporu,
spolupráci a nadšení z akce!!! Velké poděkování patří také žákům z 9. A
s p. uč. Knapovou za pomoc se zajištěním organizačních věcí! Dííky!!!
Fotky našich úspěšných závodníků najdete v galerii na webu školy
a o výsledky se s vámi podělíme již teď :) Slavnostní vyhlášení proběhne
v pátek 23. 6., kde každý závodník obdrží ocenění a vítězové dostanou
také malý dárek od společnosti T-mobile, sponzora této celorepublikové
soutěže.
1. třídy
1. místo - Nela Vladyková, Ondřej Kárník
2. místo - Michaela Petrovová, Adam Kováč, Pavel Morávek
3. místo - Nátálie Mykasová, Eduard Štejnar
2. třídy
1. místo - Julie Bolehovská, Matěj Machalík
2. místo - Šárka Krejdlová, Tomáš Havelka
3. místo - Eliška Klápšťová, Jakub Tuček
3. třídy
1. místo - Tereza Svobodová, Matyáš Syrovátka
2. místo - Eliška Machová, Karel Doležal
3. místo - Viktorie Mečířová, Karel Čapek
4. třídy + 5. třídy
1. místo - Nicol Weissová, Radek March, Petr Mačo
2. místo - Natálie Koudelková, Denis Stefanidis
3. místo - Bára Kuldová, Vojta Stierand
Lenka Kuchařová DiS., Mgr. Věra Menzelová, Bc. Jiří Šembera
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Stříbrná cesta na olympijské hry ve slovenské Senici

Na konci jarních prázdnin obdrželo město Trutnov pozvánku na
olympijské hry dětí od družebního města Senica. To by nebyli sportovci
z Trutnova, aby tuto výzvu nepřijali. Po setkání zástupců škol se sepsala
soupiska 28 sportovců, kteří měli na tuto olympiádu odjet a ctít vlajku
našeho města. Vše se řádně připravilo i díky tiskové mluvčí města
Trutnova Mgr. Michaely Dědkové, která zařizovala veškeré detaily se
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Slovenskem. Soupisky napsané, žáci připraveni, učitelé natěšení, odjezd
je tu.
Po šestihodinové cestě se „Trutnováci“ dostali do olympijského
městečka, které leží u Kunovské přehrady. První den se nesl ve znamení
odpočinku a přípravy na kvalitní sportovní výkony. Učitelé absolvovali
ještě malé setkání s organizátory, aby věděli, co je čeká a jak bude
olympiáda vypadat po stránce organizační.
Den „D“ je tu. Sportovci se autobusem přemístili na zimní stadion,
kde se konalo slavnostní zahájení olympiády. Jako na všech světových
olympiádách nechyběly ani zde základní prvky olympijských herolympijská vlajka, doprovodný program, zapálení olympijského ohně a
také vypuštění papírových holubic. Olympiáda byla zahájena. Trutnovské
naděje se rozdělily podle svých disciplín a hry mohly začít.
Trutnovští reprezentanti se vrhli do florbalu, volejbalu a kopané. Na
všech stadionech naši žáci dokazovali, že jsou skvěle připraveni na
sportovní výkony, které zdobí naše město. Po odpolední obědové pauze
se sportovci přemístili na poslední dvě disciplíny, kterými byly atletika a
plavání. Po náročném dopoledni však Trutnovští zářili i na těchto
sportovištích.
Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci města, svých
škol a hlavně svého vzorného chování.
Bc. Jiří Šembera, Mgr. Petr Horčička a Mgr. Jiří Paták
Výsledky našich sportovců
místo – florbal chlapci
2. místo – kopaná chlapci
1. místo –
plavání dívky
místo – florbal dívky 2. místo – atletika chlapci3. místo – plavání
chlapci
místo – volejbal dívky
2. místo – atletika dívky
1. místo –
plavání MIX
Celkové pořadí O pohár primátora: 2. místo TRUTNOV
Naši reprezentanti: Martin Mečíř, Jan Charouz, Matěj Strnad, Martin
Kroh, Jan Macela, Pavel Meliš, Tadeáš Hampl, Jiří Stefanidis, Tobiáš
Pražák, Zuzka Vojtěchová, Sára Kárníková, Radka Stoklasová.
Bc. Jiří Šembera
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Sobotní výlet ŠD

Počasí nemohlo být lepší. Vlak byl ráno v 8 hod připraven, aby nás
a 30 našich dětí odvezl do Chotěvic. Všichni jsme se těšili na výlet. Děti
měly batůžky plné svačin a různých pamlsků, které velmi radostně
nabízely všem kamarádům. Z Chotěvic pokračoval vlak už bez nás a my
se vydali na túru na „samotu u lesa“. Cílem našeho výletu byl rekreační
areál Sv. Kateřina v krásné podkrkonošské přírodě. Děti si prohlédly
zvířata v minizoo a pak se rozběhly užít si dětské hřiště s průlezkami,
houpačkami, lanovou dráhou aj. I když maminky nachystaly dětem
svačinky opravdu bohaté, tak si výletníci s velkou radostí nakoupili
nanuky a další dobroty.
Čas utíkal velmi rychle. Zamávali jsme velbloudům a hurá na vlak,
který nás dovezl zpět do Trutnova. Turistiky jsme si užili opravdu dost,
protože na Zelenku jsme šli také pěšky. Před tím jsme se ale všichni
osvěžili výbornou zmrzlinou v cukrárně u Úpy.
Gabriela Hofmanová

Stránka 16

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

ROZLUČKOVÝ VÝLET IV. oddělení ŠD

Tři roky společného života v družině uběhly jako voda a naše
družina se rozloučila výletem do Petrovic. Cesta vláčkem nám rychle
uběhla. O to delší byl pěší výšlap na chalupu, kterou nám zapůjčil
Spolek dobrovolných hasičů Petrovice.
Celou cestu jsme se těšili na opékání, po kterém nás čekal večer
plný her a zábavy. Po setmění jsme vyrazili plnit stezku odvahy k
opuštěnému kravínu. Všichni jsme se báli!
Velká pochvala patří dětem za přípravu pelíšků a bezproblémovou
noc. Po snídani jsme se vydali pěšky na Odolov, kde jsme navštívili
Báňskou záchrannou stanici. Čekala nás prohlídka areálu a veškeré
dostupné techniky, kterou záchranáři při své práci využívají. Největší
zážitek nás ale čekal při zdolávání „simulované jeskyně“ – dýmnici –
imitace důlních chodeb, kde jsme si ověřili svoji nebojácnost.
Po návratu z dopoledního výletu nás čekal oběd, úklid a cesta zpět
do Trutnova. Na vlakovém nádraží jsme ještě navštívili Muzeum
vojenské historie.
Děkujeme paní učitelce Jitce Pytelové, která nás doprovázela. Také
děkujeme rodičům Macháčkovým a paní Doležalové za převezení
batohů, spacáků a karimatek. Dík patří všem rodičům, kteří nás podpořili,
přispěli a napekli vynikající dobroty. To jsme se měli. Ještě nás čeká
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návštěva cukrárny. Velké poděkování patří SDH Petrovice za poskytnutí
sponzorského daru formou bezplatného ubytování dětí.
Všem dětem přeji mnoho úspěchů v dalších nejen školních letech.
Vychovatelka Lada Zikmundová (IV. odd. ŠD)

Pohádkový les aneb Mimoni mezi námi

Nepotkali jste v lese Mimoně? V pondělí 26. 6. se jich houf vyrojil v
lese za školou. Děti ze školní družiny neváhaly a vydaly se prozkoumat
situaci.
Nebylo jednoduché přijít na to, co mají udělat, když mimoňskou řečí
zas až tak moc nerozumí :) Ale zvládnuto nakonec bylo vše. Všichni
jsme tak úspěšně složili mimoňské pexeso, zazpívali mimoňskou píseň,
běhali s obřími brýlemi, sbírali mimoně kolíčkem v puse, malovali
mimoňské kamarády nebo jsme se třeba plížili pro srdíčko, které si
zabral jeden mimoň a na druhého nezbylo ...
Za to vše nám mimoni nadělili banánové bonbony a zatančili si s
námi mimoňský tanec. Tolik žluté a banánové nálady najednou jsme
dlouho neměli... :)
Děkuji všem pomocníkům ze 4. a 5 tříd, bez jejichž pomoci by se
tato akce nemohla uskutečnit!! Díky!!!
Lenka Kuchařová DiS.
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Fantastická cesta vesmírem lidského těla

Tento rok se náš tábor v Horním Bradle prvních čtrnáct dní v
červenci proměnil na tělo nemocné dívky. My jsme se jako vědecké týmy
bažící po uznání rozhodli stát prvními lidmi na světě, kteří se pokusí
změnit a prozkoumat všechna tajemství lidského těla hezky zblízka.
Nebylo to ale snadné, jelikož se v dívce sešly všechny možné druhy
chorob a potíží. Velmi jsme chtěli dívce pomoc a toužili po tom, aby se jí
dařilo lépe, leckdy se jí však přes naši velkou snahu, přitížilo. Naštěstí
byly naše vědecké týmy sestaveny z pozorných vedoucích, bystrých
praktikantů a mimořádně šikovných a chytrých dětí. Užili jsme si mnoho
zábavy a nejedna krásná vzpomínka navždy utkvěla v našich srdcích a
někdy, když se nám zasteskne po krásných letních dnech, tak si
můžeme v duchu nebo i nahlas zanotovat náš táborový song "Začíná
nám dobrodružství cesta tělem člověka, mnoho srandy zažijem..."
Děkujeme za možnost užít si krásné dva týdny v Horním Bradle,
za vedoucí a praktikanty 1. běhu Jakub Strnad

Zájemci o táborové fotografie + videa se mohou stavit s paměťovým
zařízením o kapacitě alespoň 8 GB v kanceláři zástupce ředitele
Mgr. Michala Strnada (pavilon B).
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Radovat se nebo smutnit? Když je řeč o ukončeném letním táboře,
tak se asi většina z nás zúčastněných neubrání obojímu. Máme velikou
radost, že nám vše vyšlo - počasí i program. Na druhou stranu je nám
smutno, že je to za námi. Dlouhé chystání a pak 14 dní uteče jako voda.
A víte, kde se dá během dvou týdnů zažít spoustu zábavy, kamarádství,
nové výzvy i první lásky? Přeci na táboře a tím spíš, když je to v Horním
Bradle :)
Když se sejde parta skvělých lidí ve stejném čase a na stejném
místě, dá se prožít tábor v rychlém tempu, procestovat minulost, potkat
se s Darwinem, Einstaiem nebo zákeřnými Daleky. Dokázat nemožné to když obíhá zároveň měsíc a slunce planetu Gallifrey nebo na nás
shora posílají hromy a blesky, ale my planetu stejně zachráníme.
Prokázat odvahu v nočním lese, vykoupat se v ledové vodě nebo ustát
zákeřný vir. To vše, ale samozřejmě daleko víc, zažíváte, když
podlehnete kouzlu naší táborové základny.
Chcete-li se podívat, jak jsme si užili svých 14 táborových dní (29.
7. - 12. 8. - 2017), můžete se podívat do naší galerie na stránkách https://www.zonerama.com/Zelvicka01/2941. Všichni táborníci obdrží
během září DVD s kompletní nabídkou fotek (je jich opět hooodně :)
A abychom vás ani letos neošidili, můžete pro změnu zde - 1url.cz/
qtZG8 nakouknout na nové před brainballové vystoupení.
Kdyby jste ale měli pocit, že potřebujete vědět daleko víc, zastavte
se na kus řeči, vyprávět se dá dlouuuuho.... :).
Lenka Kuchařová DiS. a tým skvělých vedoucích
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Toulky s příměstským táborem

„Prázdninové toulky“ nás v druhém prázdninovém týdnu zavedly na
známá, oblíbená místa, ale i tam, kde mnozí byli poprvé.
Velký úspěch sklidila návštěva Starých Hradů s čerticí Mudrolínou,
prohlídka stájí, nádherných koní a kočárů v Národním hřebčíně
v Kladrubech nad Labem, velmi zajímavá přednáška záchranáře pana
Kouby spojená s ukázkou záchranářského vybavení a také prohlídka
Záchranné stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři. Určitě
nezapomenutelným a novým zážitkem byla návštěva Muzea Reincars,
kde jsme obdivovali sbírku historických vozidel značky Škoda. Svou
šikovnost, um a smysl pro fantazii děti předvedly při výrobě krabičky na
prázdninové poklady a ve výtvarné „Dračí královské soutěži“, ale také při
hrách v lese a na hřišti, které v nabitém týdenním programu nesměly
chybět. Tak za necelý rok zase na viděnou!
Simona Jehličková
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CESTA KOLEM SVĚTA ZA 10 MĚSÍCŮ

Konec prázdnin je tu, ale
neklesej na mysli. Přidej se
k nám a prožij s námi cestování,
které nabízí úžasné přírodní
scenérie, poznání jedinečných
kultur světových velkoměst. Na
cestu máme krásných deset
měsíců. Cestovat po celém světě
nám pomohou zkušení delegáti,
kteří nám ukážou to nejkrásnější
a nejpikantnější z dané části naší
cesty.
Přijď mezi nás i ty, poznáš
nepoznané, uslyšíš neslýchané a
uvidíš nevídané. Nenech si ujít
jedinečnou šanci procestovat celý svět za 10 měsíců. Poznej nové
prostředí školního klubu. Vyzkoušej všechny trendy naší doby
(pohybová hra Xbox, sportování v tělocvičně, výtvarné pokusy a
výrobky, nauč se něco z ručních prací, tajemné noci ve škole, filmy
v kinosále, netradiční hry, školní projekty a další). Autobus bude
přistaven hned v září.
Své přihlášky si můžeš vyzvednout u vychovatelů
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Těšíme se na tebe!!!
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