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Cyklo-turistické soustředění
„Pane učiteli, já ten kopec vyjela!“
Ano i tato slova jsme letos mohli slyšet
na cyklostezkách v Železných horách. Právě tady se
konal každoroční cykloturistický kurz žáků 8. tříd.
Žáci zavítali na školní základnu v Horním Bradle.
Po příjezdu, ubytování a poučení se šlo rovnou
na věc. Pro žáky byla připravena jízda zdatnosti a
zručnosti. Vyzkoušeli si odbočovat, předjíždět, brzdit,
přehazovat, ale i vyhnout se překážce.
Druhý den už byl ve znamení „ostré“ jízdy. Žáci
byli rozděleni do výkonnostních skupin a mohlo se
vyrazit na první jízdu do blízkého zatopeného lomu.
Cesta specifická v několika ohledech. Hlavní stránkou
byla různorodost. Jelo se na silnici, na lesních cestách, lukách apod. Jízdu
všichni zvládli a mohli se těšit na další dny strávené v sedle kola.
V dalších dnech cyklisté navštívili Sečskou přehradu se zříceninou Oheb,
rozhlednu na Zuberském kopci a rozhlednu Bojka, někteří zavítali i do vypálené
vesničky Ležáky, kde absolvovali prohlídku i prezentaci průvodkyně.
V podvečerních hodinách, kdy nás opustilo slunce, jsme se věnovali
zábavě a hlavně našemu nejdůležitějšímu cíli, a to tmelení kolektivu
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ve společenské místnosti. Hrálo se mnoho zábavných her a vše proběhlo na
jedničku.
Ač počasí v některých dnech ukázalo i tu tmavou stránku (zimu a déšť),
všichni jsme kurz zvládli a veškeré překážky překonali s noblesou.
A jak se říká u „bajkerů,“ příště zase na LAKTÁÁÁÁT…
Velké poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům, instruktorům a
paní „kuchařce“ Knapové za krásný kurz.
Učitelé TV

Kohezní pobyt 6. tříd
Během třetího zářijového týdne se šesté třídy zúčastnily kohezního
pobytu. Děti si během dvou dnů pod velením metodiček prevence vyzkoušely
mnoho her na posílení vztahů ve třídě, poznaly lépe své spolužáky i paní
učitelky či asistentky. Mnoho aktivit bylo zaměřeno na sebepoznání, schopnost
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pojmenovat své dobré vlastnosti a naučit se pozitivně hodnotit sebe i druhé.
Letos jsme zůstali ve škole i přes noc! V 6.B během večerního programu
nechyběla ani diskotéka nebo noční promítání ve školním kině. 6.A si zase užila
večerní zpívání při hře na kytaru a návštěvu dvou psích kamarádů. Podařilo se
nám vytvořit velmi příjemnou atmosféru. Doufáme, že vydrží v šestých třídách
celý zbytek školního roku.
Třídní učitelky 6.A a 6.B

9. A - Exkurze na Sněžku
Dne 18. 9. 2019 byla sice trošku zima, ale bylo krásně jasno. Proto jsme se
rozhodli, že se uskuteční náš plánovaný výlet na Sněžku. Někteří sice hudrali už
na začátku naší výpravy, tedy v Peci pod Sněžkou, ale z pohledu na cíl naší cesty,
který byl již odtamtud v dálce vidět, se nakonec všem podlamovala kolena.
Cestou jsme získávali cenné informace o historii a vývoji Krkonoš. Když
jsme konečně dorazili na onen nejvyšší vrchol v České republice, všem se nám
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ulevilo. Panoramata, která jsme odtamtud za krásného počasí mohli spatřit,
byla až kýčovitě krásná. Cesta dolů byla náročnější, než si mnozí mysleli, neboť
schody byly dlouhé a úmorné. Na cestě zpět přes Růžohorky nás upoutaly i
krávy.
Nakonec jsme se všichni v pořádku vrátili domů s novými poznatky
o Krkonoších. Výpravu jsme si parádně užili a těšíme se na další exkurzi.
Za 9.A Adam Souček

Zajímavosti z fyziky
Každý žák se může zapojit do výroby nějaké pomůcky nebo jednoduchého
zařízení souvisejícího s probíranou látkou. Jeho snažení je odměněno jedničkou.
Letos se hned v září zapojili žáci 9.A do výroby jednoduchého stejnosměrného
elektromotorku. Někteří zapojili i tatínky. Vyrobili ty nejjednodušší
elektromotorky z tužkové baterie, ale i složitější s vrtulkou. Všem děkuji a
samozřejmě jejich snaha byla jedničkou ohodnocena.
Mgr. Soňa Knapová
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Loupežníci ze IV. oddělení využili sezonu hub a pro své rodiče ozdobili sklenice
na sušené houby.
Vychovatelka Lada Zikmundová
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Cesta za podzimním skřítkem
Děti z naší družiny dostaly dopis od podzimního skřítka. Psal, abychom se
všichni vydali do blízkého lesa, že tam pro všechny připravil sedm stanovišť
s úkoly. Jeho přání jsme splnili a v lese jsme ochutnávali plody podzimu
ze sáčkového keře, procházeli pavučinou, určovali, co do lesa nepatří, hledali
jsme zatoulaná lesní zvířátka, házeli šiškami na ježka, skládali jsme skřítkův
příběh a třídili ovoce a zeleninu.
Za každý splněný úkol jsme dostali písmenko. V družině jsme pak z písmen
složili jeho jméno. Skřítkovy úkoly se všem líbily. No a jak se jmenoval?
DUBÁČEK!
G. Hofmanová

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 a na webu školy zde: https://1url.cz/nMPrX .
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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.
Akce chystané na říjen a listopad
V říjnu zahájí svou sezonu i členové našeho střeleckého kroužku:
 13.10. a 3.11.
Liberecká vzduchovková liga
 19. a 20. 10.
Tvrďák 2019 (Plzeň)
 26.10.
Krajská střelecká liga (Týniště n. O.)
 2.11.
Vrchlabská a Trutnovská liga
 2.11.
VC Dukly (Plzeň)

Vážení rodiče a strávníci, ráda bych vám připomněla několik drobností
ohledně školního stravování.

Pokud jste na začátku školní docházky vašeho dítěte odevzdali přihlášku
ke stravování, je dítě přihlášeno na obědy automaticky, jen pokud jste jej ze
stravování odhlásili, je odhlášeno

Dítě má přihlášeno jídlo č. 1

nezapomeňte odhlašovat obědy (nemoc, neúčast na vyučování), a to buď
telefonicky - 499 859 967, nebo e-mailem - jídelna@zsmltu.cz
Pokud vaše dítě ukončuje školní
docházku na naší škole, je vhodné toto
nahlásit i do školní jídelny kvůli upřesnění
vrácení přeplatku.
Vzhledem ke zvyšujícím se cenám
potravin a neklesajícím cenám zeleniny a
ovoce jsme nuceni od 1. 11. 2019 zvýšit cenu
obědů. Přesné kalkulace budou včas
zveřejněny a vy budete informováni.
Dvořáková Lenka, vedoucí školní jídelny
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