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Dne 20. září se na městském stadionu v Trutnově konal první
ročník závodu World - Marathon Challenge, který si pod svá křídla vzal
Rotary klub Trutnov. Již v měsíci červnu přišla na naši školu výzva k této
akci a u nás je již tradicí, že se výzev nebojíme a jednohlasně jsme se
k závodu přihlásili.
Zkušený tým tělocvikářů dal
dohromady 30 zdatných a
nejlepších závodníků naší školy
od páté do osmé třídy. Družstvo
se skládalo z 15 chlapců a 15
dívek. V den „D“ bylo už od
příjezdu na stadion cítit z našich
sportovců, že atmosféra je
naprosto skvělá, a vše nahrávalo
k dobrému výkonu. Naším cílem
bylo přiblížit se ke dvěma
hodinám. Po krátkém zahřátí a
úvodním nástupu se závodníci
postavili na start. Ale tím to ještě
nezačalo, poněvadž na první
úsek, který měřil 195 metrů, se
postavili ředitelé a zástupci
zúčastněných škol. To byla pro
všechny závodníky ta nejlepší startovní atmosféra.
Ředitelé předali první štafetu a závod mohl vypuknout. Třicet
závodníků si předávalo štafetu po odběhnutém úseku. Na každého
vyšlo 7 až 8 dvousetmetrových běhů. Kdo se radoval na konci nejvíc?
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Samozřejmě, že naši nejlepší běžci z „Mládežky“!!! A jaký byl tedy
cílový čas? FANTASTICKÝ!! Čas naší skupiny skvělých a bojovných
reprezentantů byl 2:08,30.
Všem běžcům patří velká
pochvala za vzornou reprezentaci
školy. Velké poděkování patří
panu řediteli Mgr. Zdeňku
Gécovi, který skvěle rozběhl naši
štafetu a taktéž poděkování paní
učitelce
Věře
Menzelové
za
skvělé
koučování
a
povzbuzování žáků.
Bc. Jiří Šembera a tělocvikáři

Na kole nejen dřina…
Jak již je tradicí na naší škole, žáci osmých tříd se vydávají
prozkoumat cyklostezky v okolí Železných hor a Horního Bradla.
Cykloturistický kurz se konal hned na začátku nového školního roku.
Trochu jsme se obávali počasí, ale nakonec jsme se naší největší hrozby
bát nemuseli, poněvadž počasí bylo přímo letní, jak se říká,
na objednávku.
Žáci se po prvním seznamovacím cyklovýletu rozdělili
do výkonnostních skupin, a v těch se pak vydávali každý den
„brouzdat“ po krásách Železných hor. Dojeli na zříceninu hradu Oheb
s kouzelným výhledem na Sečskou přehradu, poznali písečné břehy
vodní nádrže Seč, navštívili rozhledny Zubří a Bojka, nejzdatnější
z jezdců se zajeli podívat do vypálené osady Ležáky atd. Díky skvělému
počasí jsme se mohli věnovat i zábavě a hrám v táboře a odbourat
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nepřátelskou atmosféru mezi „Áčkem“ a „Béčkem“. Mohu říci, že se to
partičce učitelů, v čele s třídními učiteli, povedlo podle jejich představ.
Celý kurz proběhl na podtrženou jedničku. Jako potvrzení toho, čeho
jsme chtěli dosáhnout, přidám mail, který jsme obdrželi od maminky
jednoho žáka, jenž se kurzu zúčastnil.
„Dobrý den, touto cestou chci poděkovat všem, kdo se podílí
na cykloturistickém soustředění 2018. Můj syn se vrátil s obrovským
nadšením, plný zážitků a poznání. Neustále nám denně vypravuje, jak
to bylo skvělé. Dokonce jsem litovala, že jsem tam nebyla. Každý den
plný zábavy, opravdu klobouk dolů. Velmi oceňuji přístup učitelů a jsem
neuvěřitelně nadšená, když vidím své dítě šťastné a s jakou chutí se těší
do školy.
Děkuji za skvělý přístup k dětem a přeji vám, ať vydrží píle a
fantazie a jsou spokojené všechny děti, tak jako my. S přáním pěkného
dne a báječných učitelů
Rosůlkova Lenka
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Poděkování patří žákům, kteří nám - učitelům kurz zpříjemnili.
Další poděkování patří paní učitelce Mgr. Soně Knapové, která svými
úžasnými pokrmy plnila naše hladová břicha. Poděkování patří třídním
učitelům Mgr. a Bc. Jiřímu Erbenovi a Mgr. Janu Rozovi, taktéž
instruktorům Ing. Iloně Kutové, panu Jiřímu Skučkovi a Michalu
Bogáňovi, kteří se věnovali dětem a pomohli udělat kurz takový, jaký
byl.
Bc. Jiří Šembera – kab TV
Fotografie naleznete na: www.zsmltu.cz v sekci galerie

Vzhůru do práce!
Prázdniny jsou za námi a školní rok je v plném proudu. Žáci usedli
do lavic a začal jim každodenní maraton s učením, domácími úkoly,
písemkami apod. Avšak není to jen o tom učit se v lavicích, žáci
na druhém stupni se vrhli i do odborných prací v rámci předmětu
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Člověk a svět práce nebo Technická praktika. Zde se naučí pracovat se
základním nářadím, s kterým se setkávají doma. Hned v prvním měsíci
si vyzkoušeli řezat pilkou na dřevo, práci s kartonem, manipulaci
s pilníkem, práci s přírodninami, rýsování technického výkresu a hlavně
už mají první malé výrobky. Doufáme, že nám nálada a síly vydrží až
do konce roku a bude za námi, „dětmi z dílen,“ vidět i nějaká práce.
Bc. Jiří Šembera
Co ukrývá les
Vše začalo neobyčejnými dopisy. Našli jsme je pověšené za kliky
dveří u družin. Psal nám podzimní skřítek, že nás moc zdraví a že nám
uchystal super úkoly v nedalekém lese, abychom se tam prý okamžitě
vydali. Sluníčko nás pozorovalo, jak jsme se celí zvědaví vydali do lesa.
Tam nás čekalo 7 stanovišť s úkoly. Za každý splněný úkol jsme dostali
jedno písmenko.
Úkoly byly opravdu pestré a zajímavé. Už z dálky jsme zahlédli
pytlíčky, zavěšené na větvích keřů, ve kterých byly schované dobrůtky
v podobě jablíček, hrušek, rajčátek a švestek. Museli jsme je podle
chuti poznávat. To byla mňamka. Pak jsme běželi slalom kolem stromů,
trefovali se do ježka, skládali podzimní puzzle.
Nejvíc nás bavil průchod pavučinou poslepu. Fakt jsme se báli, že
na nás na stromě číhá velký pavouk. Taky z nás byli chvíli detektivové.
Museli jsme totiž najít ztracená lesní zvířátka. Potom na nás čekalo
velké přemýšlení při skládání příběhu o skřítcích. Z písmenek jsme
nakonec vyluštili jméno skřítka podzimníčka. Vyluštíte ho také?
Kluci a holky ze školní družiny
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Diskotéka ve školní družině
Klobouk dolů! Ptáte se před kým? Všechny vychovatelky ŠD velmi
ocenily aktivitu našich bývalých dětí z 5. oddělení Správné party. Filip
Fabian, Adam Šelepin, Tom Havelka a Filip Muličák se domluvili, přes
prázdniny si nachystali vše potřebné, a v prostorách družiny připravili
pro děti z celé ŠD super diskotéku jako dárek k novému školnímu roku
v ŠD.
Nad profesionální výbavou, kterou dovezl Filip Fabian a perfektní
přípravou, jsme všichni žasli. Nechyběl mixážní pult, světelná rampa,
světelné led pásky, notebook, mikrofony, reprobedny.
Děti si diskotéku skvěle užily. DJ Filipa, DJ Adama, tanečníka Toma
a technika Filipa M. odměnily velkým potleskem. Velké poděkování
patří také panu Fabianovi za jeho pomoc a podporu.
Gabriela Hofmanová
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Lvíčata z 1.oddělení informují
Zažili jsme další super pondělí v ŠD. Minulý týden jsme plnili v lese
úkoly od Pařízka a tentokrát jsme navštívili jedno moc hezké příjemné
místo v naší škole. Indicie: spousta polic, kanapíčka, židle, stoly,
hóóódně knih! Ano, navštívili jsme naši školní knihovnu. Paní učitelka,
která má knihovnu na starosti, nás moc hezky přivítala a ukázala nám,
které knížky jsou určené nám, začínajícím čtenářům.
Bylo to moc fajn, prohlížet si spoustu hezkých knížek, plných
krásných obrázků. Už abychom uměli číst a mohli si půjčovat knížky
domů. Budeme tam chodit každý měsíc, a to je super.
Kluci a holky z 1. oddělení ŠD

Zprávy ze ŠK Chobotnice
Letošní školní rok nás budou v Chobotnici provázet
superhrdinové! Nebude to ale jenom o nich a jejich nadlidských
dovednostech, hned v říjnu se chystáme na rekordy z lidského světa a
kuriozity z Guinnessovy knihy rekordů. Čeká nás řada kvízů, tipovaček a
soutěží!
Září jsme věnovali přípravě. Vyrobili jsme si superhrdinský notes,
do kterého budeme během roku sbírat razítka, jako odměnu za každý
splněný úkol. Pro nejlepšího sběrače razítek budou připraveny
hodnotné až superhrdinské ceny na konci června. Chobotnici jsme si
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ozdobili vlastními superhrdinskými symboly, protože každý z nás je
malý superhrdina ovládající obdivuhodné schopnosti, jako naše
tanečnice nebo hráči stolního tenisu!
Mgr. A. Kasperová
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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, Mini Sporťáček, Drak and Roll.
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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