Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Z ák

ní
lad

šk o

la,

Mlá

n
d e ž ic k á

53

6,

Tru
t

no

v4

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
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B
4.C

Třídní učitel
Mgr. Krausová
Mgr. Daňková
Mgr. Pytelová
Mgr. Strnadová
Mgr. Mihatschová
Mgr. Arnoštová
Mgr. Lammelová
Mgr. Bejrová
Mgr. Pavlová
Mgr. Kuželová
Mgr. Váňová

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

Informativní schůzky pro rodiče:
3. září 2018

Třídní učitel
Mgr. Menzelová
Mgr. Jaklová
Mgr. Gécová
Mgr. Chlumová
Ing. Kutová
Mgr. Knapová
Mgr. Škarytková
Mgr. Štosek
Mgr. Bc. Erben
Mgr. Roza
Mgr. Šubrová
Mgr. Tichá

… pro rodiče žáků 1. tříd (po úvodním
zahájení)
6. září 2018
… 2. – 5. třídy od 16,30 h
… 6. – 9. třídy od 18,00 h
27. listopadu 2018 … 1. – 5. třídy od 16,30 h
… 6. – 9. třídy od 18,00 h
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16. dubna 2019

… 1. – 5. třídy od 16,30 h
… 6. – 9. třídy od 18,00 h
O případné změně formy nebo přesunu termínu třídní schůzky
budou rodiče včas třídním učitelem a prostřednictvím školního
Zpravodaje informováni.
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 2019/2020:

pondělí 3. září 2018
pondělí 29. října - úterý 30. října 2018
pondělí 24. prosince 2018 - pátek
4. ledna 2019, vyučování začne v pondělí
7. ledna 2019
ve čtvrtek 31. ledna 2019
pátek 1. února 2019
pondělí 4. února - pátek 8. února 2019
čtvrtek 18. dubna - pátek 19. dubna 2019
pátek 30. června 2019
pondělí 1. července – pátek 30. srpna 2019
začne v pondělí 2. září 2019

Zápis do první třídy:
4. dubna 2019 (čtvrtek) od 15,00 h do 18,00 h
5. dubna 2019 (pátek) od 15,00 h do 18,00 h
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
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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 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,
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suchý pastel, voskovky, progresa, křída barevná – chodníková, podložka
PVC – A3, fixativ, fixírka, prstové barvy, barevné písky, ozdobné drátky,
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 5. a
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.

„Co víš o energetice“
Je to soutěž tříčlenných školních družstev, která navazuje na
besedy o energetice "Energie – budoucnost lidstva". Této soutěže se
účastní školy, ve kterých proběhla beseda. Soutěží se ve vědomostech,
fyzické zdatnosti a psychické odolnosti – vlastnostech, které musí
splňovat uchazeč o místo operátora jaderného reaktoru.
V prvním korespondenčním kole soutěžilo 90 týmů středních a
základních škol z celé republiky. Naši školu zastupovaly dva tříčlenné
týmy z 9. A. Tým ve složení Tomáš Březina, Jan Lotz a Philip Miksch se
umístil na 26. místě, v rámci všech soutěžních týmů. Mezi základními
školami to bylo na krásné 5. místo. Druhý tým ve složení Tomáš Hnyk,
Marek Slawisch a Marek Starý se umístil na 70. místě, v rámci
základních škol to bylo 28. místo.
Všem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a
přejeme jim od září hodně úspěchů na jimi zvolených středních
školách.
Mgr. Soňa Knapová
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Přírodovědný expert 2018
Školní soutěž "Křížem krážem přírodními vědami" proběhla, jak už
je zvykem, od 1. října 2017 do 30. května 2018 v přírodovědných
předmětech (Ma. Fy, Př, Ze a Ch). Letos získala titul „Přírodovědný
expert 2018“ samá děvčata, protože splnila nejvíce úkolů ve všech
předmětech a jsou to: Karolína Švestková 8. A, Karolína Malíková 8. A a
Barbora Janáková 9. A.
Vyučující přírodovědných předmětů

PYŽAMOVÝ DEN
Letošní „Pyžamový den“ proběhl na naší škole pro žáky 1. stupně
15. června. Parlamenťáci si připravili různé zábavné aktivity. Ve třídách
probíhaly soutěže v poznávání postaviček z večerníčků. Řešily se
křížovky, hádanky i rébusy. Také jsme se rozcvičili při písničce pod
vedením parlamenťáků z druhého stupně, kteří si pro nás připravili i
taneční vystoupení. Na chodbách probíhal hod plyšákem do dálky.
Ve třídách jsme si také zvolili Pyžamového krále, který získal
korunu a pověření. Poslední aktivita byla v kinosále. Zhlédli pět
známých i méně známých večerníčků.
Pyžamový den se nám líbil a určitě se těšíme na další.
Zástupci žákovského parlamentu
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Třídní výlet 6.A
Dne 18.6.2018 se žáci ze 6.A vydali autobusem do Horních Albeřic
na svůj třídenní výlet. Po příjezdu nás čekal kopec k penzionu U Dána,
kde jsme se ubytovali. Po obědě jsme vyrazili směrem k Lysečinské
boudě, zahráli jsme si v lese nějaké hry a najedli se borůvek. Po
návratu do penzionu jsme do večeře měli volný program, venku jsme
hráli badminton, fotbal, skákali na trampolínách...Po výborné večeři
jsme vyzkoušeli karaoke. Druhý den jsme navštívili muzeum Vápenka,
opět jsme sportovali a večer jsme měli diskotéku. Třetí den někteří z
nás vyzkoušeli vířivku a poté už jsme balili a uklízeli. Tři dny uběhly jako
voda, výlet se nám moc líbil a už se těšíme na další.
Třída 6.A

Projekt Trutnov v 6. třídách
V rámci ČvS jsme v červnu zpracovali
projekt Trutnov. Ve dvojicích jsme si
rozdělili jednotlivé okruhy (historie, sport,
kultura, významné osobnosti, průmysl…),
sehnali jsme si k tomu různé materiály –
texty, obrázky… a poté vytvořili
prezentace. A moc se nám to povedlo.
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Výlet 4. C
V pondělí 18. června 2018 se děti ze 4. C zúčastnily výletu
do Krkonoš. Z Trutnova jsme odjížděli v 7.30 h a nad Špindlerovým
Mlýnem jsme vystupovali o necelou hodinku déle. Kyvadlová doprava
nás přepravila na Zlaté návrší k Vrbatově boudě, kde jsme si pověděli
něco málo o smutné události z historie lyžařských závodů v Krkonoších
a o jejich účastnících B. Hančovi a V. Vrbatovi. Trasa naší horské túry
vedla kolem Pančavského vodopádu a Ambrožovy vyhlídky, odkud byl
překrásný rozhled od Labského dolu přes celé východní Krkonoše
s Luční a Studniční horou přes vrcholek Sněžky až po Medvědín a Zlaté
návrší.
Odtud
jsme
pokračovali
k prameni Labe a Labské boudě,
kde se děti občerstvily a zakoupily si
upomínkové předměty. Následoval
- zprvu náročnější - sestup Labským
dolem do Špindlerova Mlýna podél
Labského vodopádu a řeky Labe.
Cestou děti sbíraly dozrálé borůvky
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a na mnohých odpočívadlech
nabíraly síly. Před koncem
putování si někteří zájemci
osvěžili unavené nohy v řece.
Počasí se nám vydařilo a
spokojeni jsme dorazili do
Trutnova.
M. Vetterlová, tř. učitelka

Exkurze 4. A, B, C
Ve středu 6. června 2018 se žáci 4. tříd (v počtu 72 dětí) zúčastnili
exkurze do nedaleké Žacléře, kde navštívili hornický skanzen umístěný
v areálu bývalého hlubinného dolu Jan Šverma. Komplexy budov
těžních souborů jam Jan a Julie byly prohlášeny kulturními památkami
ČR. Ve strojovnách a šachetních budovách je v současnosti instalováno
strojní vybavení, které sloužilo k těžbě černého uhlí ještě v roce 1992,
než byla těžba ukončena. Také je zde vytvořena expozice, která plně
ukazuje pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, návštěvníci si
mohou prostudovat ukázku starých důlních map, jsou zde vystaveny
exponáty související s dějinami hornictví na Žacléřsku, deníkové
záznamy, pracovní pomůcky horníků, otisky pravěkých rostlin v hornině
vytěžené spolu s uhlím a další paleontologické nálezy, ale
i fotodokumentace z minulého provozu dolu.
Děti byly rozděleny do dvou skupin a postupně navštívily
řetízkovnu, strojovnu, šachetní budovu s těžními věžemi i zachovalou
část jámy Julie. Vyzkoušely si, jak je obtížné a fyzicky náročné rozhýbat
prázdný „hunt“ (vozík), byly usazeny do vláčku, kterým se převážely
horníci, pokusily se ovládat těžní stroj, prohlédly si výtah, kterým
horníci sjížděli do podzemí, slyšely zvuk sirény při důlním zásahu, byly
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obeznámeny se symbolikou hornického znaku. Při venkovní prohlídce
areálu byl dětem vysvětlen postup rekultivace okolní krajiny postižené
těžbou černého uhlí. V závěru prohlídky si děti mohly zakoupit drobné
upomínkové předměty. Odborný výklad obou průvodců byl pro děti
zajímavým zpestřením výuky vlastivědy a přírodovědy.
Třídní učitelky 4. tříd

ČTVRŤÁCI VYRAZILI DO KRKONOŠ
Červen patří výletům a ani ve 4.A
tomu nebylo jinak. Po deštivé a bouřlivé
noci vyrazila třída ráno od školy směr
Horní Malá Úpa. Každý napjatě očekával,
jestli se počasí umoudří. Brzy po příjezdu
do hotelu Trautenberk se ukázalo
sluníčko a bylo vyhráno. Akce mohla
naplno vypuknout.
Každý dostal do ruky mapku a
všichni se společně vydali do terénu na
„Krakonošovu pohádkovou stezku“ sbírat
razítka. Celkem deset stanovišť nabízelo
deset různých pohádek, ze kterých si
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skupinky mohly vybrat a večer pohádku zahrát. Kromě výborných
hereckých výkonů probíhaly i soutěže a sportovní hry. Bylo třeba ale
načerpat energii na druhý den, takže ještě před půlnoci už všichni
klidně spali.
Ráno po vydatné snídani si každý vyzvednul svoji pohádkovou
medaili za získaná razítka a společně se všichni vydali na zpáteční cestu
do Spáleného Mlýna. Bohužel déšť „přemohl“ sluníčko, a tak přišly na
řadu i pláštěnky a deštníky. Po občerstvení na chatě „Rusalka“
v podobě palačinek, hranolků nebo knedlíků výletníci nasedli do
autobusu a zamířili do svých domovů. I přes rozmary počasí se výlet
vydařil.
V. Menzelová, tř. učitelka

HURÁÁÁ NA RODIČE
Poslední kroužek florbalu si na konci května užily nejen děti, ale i
jejich rodiče. Naši malí florbalisté 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
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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

S T-Mobilem za pohybem
Již potřetí se na Základní škole Mládežnická běžel již tradiční TMobile Olympijský běh. Do běhu se zapojili žáci prvního stupně a
několik běžců ze stupně druhého, a tak se na startovní čáru před
školou postavilo 226 běžců.
Tento běh je specifický v tom,
že přesně v 10 hodin dopoledne
odstartují současně všechny
konané běhy po celé České
republice za pomoci rádia
Junior. Letošního běhu se
zúčastnilo celkem 71610 běžců
a mezi nimi i naši žáci. Celá akce
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proběhla ve skvělé atmosféře a za krásného počasí.
Velké poděkování patří všem zúčastněným učitelkám a to největší
poděkování patří paní vychovatelce Lence Kuchařové, která celou akci
připravila.
Bc. Jiří Šembera

LT 1 - „Čarodějové ze země Bradl-Oz“
Letošní 1. běh našeho tábora v Horním Bradle byl opravdu
kouzelný, a to doslova. Od 30. 6. do 14. 7. se totiž naše táborová
základna proměnila v zemi Bradl-Oz, ve které se sešli různí čarodějové,
jako třeba starý známý Čáryfuk se
svým
Touchwoodem
nebo
marvelovský záporák Magneto,
kouzelník Pokustón, Saxana na
koštěti, úžasné hráčky famfrpálu,
Merlin, a jiní známí i neokoukaní
mágové. Dětem se v průběhu
tábora podařilo nasbírat všechny
ingredience do našeho elixíru mládí
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a myslím si, že každý, kdo náš elixír ochutnal, minimálně o 5 let omládl.
Za vedoucí a praktikanty 1. běhu Matěj Strnad
Zájemci o táborové fotografie a videa se mohou stavit s paměťovým
zařízením v kanceláři zástupce ředitele Mgr. Michala Strnada.

LT 2 - „A je to! Zase se točí!“
Taky jste to cítili? To sevření, napětí ….. Na začátku prázdnin se to
nedalo skoro vydržet, proto celá vědecká skupina „Sinus Z“ zabalila
své kufry a 28. 7. 2018 vyrazila do boje s Plochonátory, kteří svírali
Zeměkouli 13ti obručemi s cílem pořádně ji zploštit. Taky uvěznili
Galilea a chtěli to hodit na nás.
No, a když se vám svět přestává točit, musíte tomu trošku (víc)
pomoci vy. Takže nic moc pak není tak, jak to bývá na jiných
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expedicích. To si pak můžete dovolit zavolat sanitku ještě v Trutnově,
než máte naloženou celou posádku, a pak už ji po celou dobu výpravy
nepotřebujete! Co bývalo tradiční, to jsme změnili nebo upravili…. Co
třeba?
... Jako tábor určený dětem od 1. – 5. třídy jsme měli letos
rekordní počet dětí starších 11 let. To se stane tak, když s námi tito
táborníci jezdí třeba i 9 let a stále s námi chtějí, patří k nám a my jsme
za to rádi!!!

Také letos se o naše spokojená bříška postarala kuchařka Ema, a
jak je její jídlo neodolatelné, svědčí i fakt, že si vegetariánka na konci
tábora přišla pro řízek (já jsem to nebyla, nebojte). Spokojení strávníci
obměkčili naši Emičku, která nám pak odpustila pošlapanou kuchyň po
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nočním nácviku tanečního kreativního vystoupení před branballem –
letošní tanec s netradičním vrhem vajec do diváků můžete zhlédnout
zde - https://1url.cz/jMKMn.
Nově jsme pojali třeba také hygienu, aby mohla vzniknout
bojovka tajného sprchování na veřejném koupališti nebo studené
odmývání v řece. Ale stejně si myslím, že za to sucho, můžou
Plochonátoři….. : ). Jenže díky němu se mi poštěstilo vytáhnout
pouhých 6 klíšťat za celý tábor. Pokud nepočítám Terezku, ze které si
klíšťátka udělala ucpanou dálnici a na jejích zádech jich bylo najednou
8 v koloně! Nebo to jedno klíště vedoucího, které bylo…. hmm, no, víte
kde : )
Do
večerních
programů zasáhl také
kolotoč změn, a to když
se místo Běhu štěstí
běhal Kostkový maraton,
místo Miss se tančilo
podle robota nebo se do
role bizonů dostali naši
nejstarší táborníci a dost
si to užili, zeptejte se
jich : )
Nemůžu tu vyjmenovat všechny události za 14 dní, to by vás
nebavilo. Stačí, když to na Bradle bavilo nás : ) Něco jsme zaznamenali
pro časy budoucí na fotkách – koukněte: https://1url.cz/6t7f3 a něco
zůstane jen pro nás.
V rámci tréninku na boj s Plochonátory, kteří nám vše dost kazili,
jsme objevili novou pěší trasu do Nasavrk, kde se střídá les, louka,
vesnička, koupání i nákupy. Všechno se ale vyplatilo, protože se nám
podařilo Zeměkouli zachránit a Galilea vysvobodit.
Tradičně se také loučím s táborníky i s váženými čtenáři s tím, že
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příští rok se těším opět na další dobrodružství. Tentokrát je to ale
netradiční až do konce a letos se s vámi naši milí mladí táborníci loučím
a přeji, ať je váš svět stále lehký, vzdušný a smysluplný!
Ovšem co po staru zůstává je mé velké poděkování vedoucím, bez
kterých by tábor nebyl tábor, a už vůbec ne ten náš! Děkuji za váš čas,
nadšení a zapálení!!! Neztraťte svou cestu a nezapomeňte na to
všechno, co jsme společně zvládli!!!!
Lenka Kuchařová DiS.

LT 3 - „Kdo si hraje – nezlobí“
Pestrý program plný výletů, her, zábavy a soutěží zaplnil druhý
prázdninový týden dětem na příměstském táboře. O letošních
prázdninách jsme se vydali do lanového parku v Janských Lázních, děti
si vedle šplhacích dovedností vyzkoušely i lukostřelbu, zpáteční cestu
nám pak zpestřila zastávka ve Farmaparku Muchomůrka. S vtipnou
čarodějnicí jsme prošli zámkem v Dětenicích, šikovnost, um a pečlivost
děti prokázaly nejen v prázdninové dílničce, kde si vyrobily větrný
mlýn, ale také při hrách na hřištích a v lese. Určitě nezapomenutelným
zážitkem byla pro mnohé projížďka na koni, ale největší úspěch sklidila
návštěva naučně
–
zábavného
parku
Mirakulum v Milovicích,
kde si děti užily spoustu
zábavy na hradech s
prolézačkami, se zvířátky,
v podzemí, na houpačkách
či v bludišti. Příští léto
zase na viděnou!
Simona Jehličková
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Školní klub Chobotnice
Chceš poznat nové přátele? Chceš zažít spoustu zábavy a legrace?
Tak neváhej a přidej se do školního klubu Chobotnice. A na co se
vlastně letos můžeš těšit? Celým školním rokem Tě budou doprovázet
superhrdinové z nejrůznějších komiksů a filmů! Mimoto je pro tebe
připravena i řada jiných doprovodných aktivit spojená se superhrdiny.
Školní klub nabízí rozmanitou škálu aktivit v různorodém kolektivu!
Nauč se nové deskové a karetní hry! Vyzkoušej stolní tenis, fotbálek,
taneční podložky, šipky, Xbox, počítačovou místnost anebo si odpočiň
v klidové místnosti se svým oblíbeným časopisem a nebo knížkou.
Těšíme se na Tebe!
Vychovatelé ŠK Chobotnice
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