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Vznik a vývoj knihy 
 Vstup do 2. třídy jsme si zpestřili 
týdenním projektem s názvem Vznik a 
vývoj knihy. Cílem projektu bylo 
probudit v dětech zájem o čtení a 
vytvořit kladný vztah ke knihám. 
 Než kniha vznikla, vedla k tomu 
dlouhá cesta. Prostřednictvím 
obrázkových maleb na stěnách jeskyní, 
hliněných destiček, pergamenu a svitku 
jsme se seznámili s předchůdci knihy i 
písma. 
 Osvojili jsme si pojmy spisovatel, ilustrátor, Braillovo písmo, připomněli si 
pravidla šetrného zacházení s knihami a vyrobili vlastní voňavý ruční papír. 
V průběhu celého týdne jsme si také nosili do školy své oblíbené knihy a 
představovali je ostatním kamarádům.  Poslední den jsme pracovali na tvorbě 
obrázkové knihy, leporela. Na pomoc jsme si přizvali své rodiče a prarodiče, pro 
které jsme uspořádali výstavu o tom, jak kniha vznikla. 
 Děkujeme všem rodičům, kteří přijali pozvání a přišli se podívat, jak se 
nám daří.                                                                             Mgr. P. Bejrová, tř. uč. 2.B 
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Vodácký kurz 
 Ve školním roce 2016/2017 se již tradičně uskutečnil oblíbený sportovní 
kurz na vodě. Vodácký kurz se konal na řece Vltavě, za krásného, již téměř 
letního počasí. Od 28. května až 2. června se sešla dobrá parta vodáků, která 
splouvala část řeky od Vyššího Brodu do Zlaté Koruny. Byly to 4 dny plavby za 
horkého počasí. Ideální vodácké podmínky a počasí naši náladu ještě zlepšilo. A 
na vodě dvojnásob platí, že čím lepší parta, tím větší zábava. Žáci se nadšeně a 
bez výmluv zapojovali do aktivit jak na vodě, tak po splouvání v kempu na 
suchu. Tento ročník byl výjimečný i tím, že se všichni žáci zapojili do táborových 
ohňů a zpěvů, mobilní telefon použili jen jako baterku či zdroj textu. Opravdu 
dlouho nevídané. 

 Po prvním tréninku na stojaté vodě pod nádrží Lipno to vypadalo, že 
druhý den nemůžeme nikam vyjet, ale háčci a zadáci se s tím poprali (někdy 
doslova). Pocákali se, potopili se, pohádali se, ale nakonec spolu rádi jeli. 
Tradičně se kurz pojímá, jako výcvik se stíženými podmínkami. Jezdíme s plnou 
bagáží v lodi, máme s sebou na vodě vše co potřebujeme, bez závozného 
vozidla. Jen jídlo je v kempech zajištěno. Nejzábavnější bylo, pro posádky lodí, 
projíždění jezů. Nikdo se v tomto počasí nebál namočit, dokonce se někteří 
koupali schválně. 
Do programu jsme zařadili i kulturní aktivity, návštěvu hradu Rožmberk, 
prohlídku zámku a města Český Krumlov. Někteří se dokonce stali hvězdami 
před kamerou v místní televizi.  
 Díky skvělé partě jsme si odvezli (snad) plno zážitků a vzpomínek. Vše 
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klapalo, jak mělo a žáci k tomu tentokrát velmi přispěli. Za to jim patří veliké 
díky a obdiv, že se v dnešní době najdou mladí lidé, kteří rádi odloží mobilní 
telefony a jdou se bavit pohybem v přírodě s kamarády. 
 Za rok se opět těšíme na novou partu, která pozná krásy a nástrahy 
splouvání řek. 

Postřehy žáků 9.A: 
o   Vodák hodnotím pozitivně. Bylo to velmi užitečné. 
o   Vodácký kurz se mi líbil, jelikož nám vyšlo hezké počasí. 
o   Na to, že to byla moje první zkušenost s vodou, tak jsem si to moc užil. 
o   Na vodáku se mi líbilo, vydařilo se počasí, sjížděl jsem své první jezy a sedli 
jsme si jako skvělá parta. 
o   Vodák byl super, vydařilo se počasí, akorát mě mrzí ty zavřený jezy. 
o   Krom pár vzdaných jezů, byl 
vodácký kurz skvělý. 
o   Vodácky kurz byl parádní! 
o  Vodák se podle mě vydařil, 
zažili jsme mnoho mokrých 
zážitků a jsem si jistý, že na to 
budu dlouho vzpomínat. 
  
   Tělocvikáři  
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Koheze 6.A 
 Ve dnech 11. - 12. 9. 2017 proběhla koheze 6.A zaměřená na spolupráci 
ve třídě. V pondělí jsme spolu byli od 8,00 do 18,00 hodin. Představovali jsme 
se, hráli si na reportéry a celebrity, vytvořili jsme si pravidla, na balicí papír jsme 
obkreslovali navzájem své hlavy kvůli zpětné vazbě. Zahráli jsme si na upíra a 
plachtu, venku jsme si hráli s padákem a balonky, s brčky a papírovými 
čtverečky a s lanem. Nakreslili jsme si panáka, na kterém jsme se opět 
představovali, zahráli si evoluci a v kruhu sbírali čísla. V úterý jsme strávili 
společný čas do 13,30 hodin. Ráno jsme se rozhýbali, poté jsme si připravili 
obálky. Po svačině jsme na hřišti hráli hry na přesnost a důvěru. Obálky jsme 
pak naplnili pozitivními vzkazy a na závěr vše zhodnotili. Za přípravu pro nás 
velmi zajímavého programu děkujeme paní psycholožce A. Žilkové a 
preventistce I. Kutové. 
                                                                6.A s tř. učitelkou M. Škarytkovou 

Názory dětí:  
„Na tento dvoudenní krásný zážitek nikdy nezapomenu, protože jsme velice 
dobře spolupracovali a byly i výborné hry.“ 
„Za ty dva dny si myslím, že naše třída udělala pokrok.“ 
„Byly to úžasné dny a třída byla boží.“ 
„Při ničem jsem se nenudila, bylo to všechno bezva.“ 
„Byla super spolupráce a myslím, že se všichni známe ještě víc.“ 
„Na kohezním pobytu se mi líbilo, jak jsme k sobě byli hodní a navzájem si 
pomáhali.“ 
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Divadelní představení „Jak se vaří pohádka“ 
  Dne 21. září žáci 1. – 3. tříd shlédli divadelní představení Jak se vaří 
pohádka. Příběh sestavili dva herci z Divadélka pro školy ve spolupráci s dětmi, 
které se aktivně do děje zapojily. Uvařili jsme si netradiční pohádku, 
ingrediencemi byly pohádkové postavy - král, babka kořenářka, princ a drak. 
Celá pohádka začala tím, že byl v královském lese vydán zákaz sběru hub. Král 
uvěznil babku kořenářku, která zákaz porušila, zlo bylo oplaceno zlem – babka 
kořenářka vyčarovala dračí vejce, ze kterého se vyklubal trojhlavý drak. Naštěstí 
se vše v dobré obrátilo a vyřešilo. Pohádka měla šťastný konec – slavila se 
svatba babky kořenářky a krále. Všichni jsme se hodně nasmáli a s napětím 
prožili jejich příběh. Na další návštěvu Divadélka pro školy se už teď moc těšíme. 
 
           Tř. uč. 1. – 3. tříd  
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Hudební výchova netradičně 
  Dne 27. září k nám zavítalo na návštěvu hudební trio z Olomouce – ve 
složení baskytara, bicí a klávesy, které připravilo pro děti 1. – 3. tříd ukázky hitů 
z filmových pohádek a muzikálů. Zazpívali jsme si tyto hity např. Včelka Mája, 
Malé kotě, Ať žijí duchové, Lotrando a Zubejda a další. Během představení se 
zapojili i žáci, kteří byli pozváni na pódium a zazpívali společně s hudebním 
triem do mikrofonu. Všem se vystoupení líbilo, protože se většina z nás aktivně 
zapojila. 
            Tř. uč. 1. – 3. tříd  

Cykloturistický kurz - podzim 2017 
 Letos se osmé třídy zúčastnily sportovního kurzu na kolech v okolí 
Horného Bradla v Železných horách. Netradiční byl termín. Žáci odjížděli už ve 
třetím týdnu školního roku vstříc očekávanému babímu létu. To se nám sice 
nepoštěstilo, ale teplotní podmínky nás aspoň více spojily a cykloturistický kurz 
jsme si užili jako dobrá parta.  
 Jako vždy na začátku bývá mírná nevraživost mezi třídami, ale po čase 
stráveném spolu, v lese, na kole, při hrách a u jídla v teplé, krbem vytopené, 
místnosti, si žáci začali rozumět a rivalita byla ta tam. Rivalita však byla mezi 
soutěžními týmy, které dostávaly body za nejrůznější aktivity. Ať už se jednalo o 
pohybové hry, výjezdy na kole, úkoly v lese, pomoc při činnostech v táboře a 
mnoho dalších včetně morseovky. Žáci se do aktivit zapojili převážně 
s nasazením.  
 Skupiny na kole najezdily přes 140 km, snad je vyjížďky po lese od kola 
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neodradí. Navštívili jsme cestou zajímavá místa jako např. lom u Trhové 
Kamenice, skanzen Veselý kopec, vysílač Krásné, přehradu Seč nebo starou lípu 
u Klokočova.  
Malou kaňkou na jinak vydařeném kurzu je tendence většiny žáků nechávat za 
sebou nepořádek, odpadky odhodit a nechat za sebe uklízet. Pozitivem ale na 
druhou stranu je, že spousta dětí si zlepšilo svoji fyzickou kondici a den ode dne 
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se na kole cítily lépe.  
Děkujeme kuchařce paní Knapové za výborná jídla a těšíme se na další společné 
zážitky na sportovních kurzech. 
         Mgr. B. Klomínský 
Postřehy žáků: 
 „Na cykláku to bylo fajn, sice mě už druhý den bolely nohy, ale hráli jsme i 
spoustu zábavných her. Mám radost  z toho, že jsem překonala sama sebe, 
protože jsem v životě 140 km neujela.“ 
 „Nejlepší kuchařka, skvělý jídlo, skvělý kolektiv, všichni si to užili. Je dobrý 
poznat učitele mimo školu. Mohl by být ještě jeden cykloturistický kurz. Moc 
jsem si to užila.“ 
 „Na cykláku to bylo super, spoustu nových zážitků a krásné chvíle s přáteli, 
I přes bláto a zimu jsme si to užili.“ 
 „Super výlety na kole, dobrá zábava, více jsme se sblížili.“ 

 „I když bolely nohy, super zážitek.“ 

Florbalový dorost zahájil v 1. lize vítězně 
  Natěšení na novou sezónu nastoupili trutnovští dorostenci k prvnímu 
utkání v nejvyšší soutěži proti Náchodu a zahájili vítězstvím 5:1. Potěšila 
předvedená kombinační hra, držení míčku, přehled a důraz v obraně i aktivita 
směrem k soupeřově brance. 
 Ve druhém zápase čekal na naše borce tým Hradce Králové, který byl 
agresivnější a důraznější při napadání než předchozí soupeř a více kontroloval 
míček. Trutnovští se s tím snažili vyrovnat a díky dobré efektivitě při zakončení a 
výbornému výkonu J. Charouze v bráně vedli už 4:2. Závěrečný zvýšený tlak 
soupeře však vyvrcholil vyrovnáním a konečným skóre 4:4. 
 Z haly v Kuklenách jsme odjížděli s dobrým pocitem z předvedené hry a s 

prvními čtyřmi body.    M. Strnad, trenér 
      P. Bartoš, vedoucí týmu 
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Sestava: J. Charouz, M. 
Šafář (G), Pe. Bartoš, Pa. 
Bartoš, V. Jansa, M. 
Mečíř, M. Strnad, 
S. Pacan, A. Vlček, Š. 
Matějů, O. Nývlt, O. 
Šanda, M. Podroužek a 
T. Haufer 
 

 

Informace k zahájení činnosti zájmových útvarů 
 V těchto dnech oficiálně zahajují svou činnost zájmové kroužky a 
kurzy pořádané KZČ. Děti z 1. – 3. tříd a další zájemci, kteří 
nenavštěvují naši ZŠ, byli na první schůzky zváni pomocí tištěných 
pozvánek, emailových zpráv, SMS nebo telefonicky. Děti ze ZŠ 
Mládežnická navštěvující 4. – 9. třídy jsou informovány pomocí 
školního rozhlasu a rozpisů prvních schůzek vyvěšených na všech 
nástěnkách KZČ „Eldorádo“ ve škole a vylepených na všech vchodech 
do budovy školy. 
 Tyto kroužky pro malý zájem ze strany dětí tento rok nezahájí 
svou činnost: Angličtina hrou (5 přihlášených), Paličkování - DÍVKY (3), 
3D Modelování (3). 
 Do některých kroužků je ještě možné podat přihlášku. Pokud 
máte zájem podat přihlášku do některého z kroužků, kontaktujte 
pracovníky KZČ Eldorádo na tel. 499 859 956, 731 106 065 nebo 
emailu eldorado@zsmltu.cz. 
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Kouzelník Reno ve školní družině 
      Naše první společná akce pro děti v novém 
školním roce byla opravdu veselá, plná humoru, 
kouzel a smíchu. Pozvala jsem totiž opět kouzelníka 
Rena. Pozornost dětí si získal od samého začátku 
své show, která byla nabitá kouzly a humorem. Děti 
velmi bavilo být alespoň na chvíli kouzelníkovými 
asistenty. Nadšení a údiv malých diváků nad kouzly 
nebralo konce. Efektní bylo zakončení celé show, 
kdy kouzelník vyčaroval z nafukovacího balónku 
živého králíčka. Všechny děti jásaly a kouzelníka 
odměnily velkým potleskem. 
      Již teď se těšíme na další návštěvu kouzelníka 
Rena.                     G. Hofmanová 

 Vážení rodiče a strávníci, 
 vzhledem k nárůstu cen za potraviny, který se zcela jistě projevil i 
ve vašem hospodaření, jsme nuceni od 1. 11. 2017 zvýšit cenu obědů. 
Cena za oběd pro strávníka: 
         Bezlepková dieta 
 Věk 6 – 10 let           … 24,- Kč   29,- Kč 
 Věk 11 – 15 let         … 26,- Kč   31,- Kč 
 Věk 15 a více let       … 29,- Kč   34,- Kč 
 Zaměstnanci      … 30,- Kč 
 Cizí strávníci      … 57,- Kč 
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