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NAŠE MĚSTO 
  Žáci 3. tříd se v průběhu října seznamovali 
s místem, kde žijí. Dozvěděli se spoustu informací o 
historii Trutnova. Navštívili tyto památky: Janskou kapli, 
Muzeum Podkrkonoší, Galerii Draka, Gablenz, 
Krakonošovo náměstí, … 
 Touto cestou bychom také chtěli poděkovat všem 
dospělým, kteří se dětem věnovali např. panu Vašatovi a 
panu Grofovi. Poznatky a zajímavosti o Trutnovu žáci 
zpracovali ve svých projektových knihách. 
 

Branně-ekologický den – spolupráce prvních a devátých tříd 
Jak je již na naší škole zvykem, tak i letos pokračuje spolupráce žáků 1. a 9. 

tříd. V úterý 17. října jsme společně prožili den v rámci BED. Akci jsme zahájili 
před budovou 1. stupně při ukázce práce sokolníků, kteří k nám zavítali s dravci 
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– viděli jsme poštolku, jestřába a káně. Děti si je mohly pohladit a dozvěděly se 
mnoho zajímavých informací.  
 Potom jsme se rozdělili do skupin a vyrazili jsme na stezku, na které nás 
čekalo 10 stanovišť, kde děti 1. tříd pod vedením žáků 9. ročníku plnily 
připravené úkoly. Splnili jsme úkoly, které se týkaly dopravní výchovy, ekologie a 
požární ochrany. 
 Akce se nám velmi líbila, děti navzájem spolupracovaly a vzájemně se i 
respektovaly. Ukázalo se, že naši nejstarší žáci umí být zodpovědní, spolehliví a 
kreativní. 
         Žáci a učitelky 1. ročníku 

Obrázky ve prospěch projektu Klokánek 
 Fond ohrožených dětí vyhlásil soutěž, v níž bude obrázek dětí nabídnut k 
prodeji ve prospěch projektu Klokánek. Obrázky na téma "Co jsme zažili o 
prázdninách" jsme dělali v rámci hodin slohu v 6. třídách. Do projektu zasíláme 
20 prací. 
 Tyto obrázky budou 
použity pro výzdobu zařízení 
Klokánek, ale především pro 
prodej na výstavách, pro 
uskutečnění aukcí a získání 
tolik potřebných finančních 
prostředků pro zajištění péče 
o děti v zařízení KLOKÁNEK.  
                                                                          
 Mgr. M. Škarytková 
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Od: Fond ohrožených dětí - SOUTĚŽ <soutez@fod.cz> 
Datum: 20. října 2017 8:41 
Předmět: Fond ohrožených dětí 
 
Dobrý den milí autoři krásných obrázků, milí pedagogové, 
dovoluji si vám sdělit, že vaše práce k nám již byly doručeny, již jsme je rozdělili 
podle témat i věkových skupin. Musím konstatovat, že všechny jsou moc zdařilé a 
moc za ně děkujeme. 
Po uzávěrce tohoto kola soutěže si je všechny prohlédne paní výtvarnice a vybere 
ty nej..,nej… a ty necháme ocenit návštěvníky našeho facebooku. Jakmile 
hlasování spustíme, budu Vás informovat. 
Já osobně bych asi nedokázala říci, který obrázek bych nominovala na vítěze, ale 
všechny určitě podpoří náš projekt Klokánek. 
A za to všem patří poděkování. 
S pozdravem 
PhDr. Zdeňka Tesařová 
koordinátorka projektu SOUTĚŽ 
Spolek Fond ohrožených dětí 
Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1 

 
STŘÍBRO PRO DÍVČÍ FLORBAL 
 V pondělí 23. října 2017 se na ZŠ R. Frimla uskutečnilo okrskové kolo ve 
florbale dívek. V obou kategoriích jsme měli své zastoupení. Dívky 6. – 7. tříd si 
postupně poradily s družstvy ZŠ R. Frimla, ZŠ Pilníkov a ZŠ Bernartice, ale 1. 
místo jim, stejně jako vloni, překazila děvčata z  Gymnázia Trutnov. Starší dívky 
8. – 9. tříd se po třech výhrách utkaly v posledním zápase se ZŠ Bernartice a ani 
jim se nepodařilo dosáhnout na stupeň nejvyšší. Dvě druhá místa jsou velkým 
úspěchem a zajišťují postup do okresního kola. Úspěch podtrhlo ještě vyhlášení 
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nejlepších brankářek, tuto trofej získaly obě naše gólmanky, Áďa a Káťa.  
 Děkujeme všem hráčkám za předvedenou hru a držíme palce do dalších 
bojů. 
         Mgr. Věra Menzelová – uč. Tv 

Podzimníčci v ŠD 
     Když jsme vyhlašovaly akci Podzimníčci 
ve ŠD, nepochybovaly jsme o tom, že děti za 
spolupráce se svými rodiči, vyrobí opravdu 
hezké, nápadité Podzimníčky. Nemýlily jsme 
se. Prostory u šaten nám zdobí celá řada 
krásných, podzimních skřítků a jiných 
lesních bytostí. Máme z nich velikou radost 
a žasneme nad fantazií, šikovností a 
zručností jejich autorů. 
      Za kolektiv vychovatelek G. Hofmanová 
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Co ukrývá les? 
   Slunce svítilo, bylo teplo a nic 
nebránilo celé ŠD vydat se do nedalekého 
lesa za podzimním skřítkem. Své jméno 
dětem zašifroval do jednotlivých 
písmenek, která děti dostávaly za splněné 
úkoly. Děti z V. oddělení byly natěšené 
nejvíc a spěchaly do lesa hned po obědě, 
aby se všechna stanoviště stihla včas 
připravit před příchodem ostatních dětí. 
Na ty pak čekal keř plný zdravých dobrot, 
průchod pavučinou, lesní slalom a další 
úkoly. Skřítek si také prověřil pozornost a 
bystrost dětí při hledání lesních zvířátek a 
skládání podzimního puzzle. Děti 
odcházely z lesa s veselou náladou, 
s písmenky, aby mohly vyluštit jméno 
skřítka a také s krásnými ježečky, které si 
dozdobily přírodninami.  Velké poděkování 
patří dětem ( a jejich maminkám), které si na akci připravily krásné skřítkovské 
převleky. A jak se skřítek jmenoval? No přeci BUKVÁČEK. 
                                                                                                       Gabriela Hofmanová 
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Informativní schůzky pro rodiče 
Informativní schůzky proběhnou podle následujícího plánu: 
První stupeň (mimo 1.A, 4.A a 4.B)  … 23. 11. 2017 od 17:00 h 
Druhý stupeň      … 23. 11. 2017 od 18:00 h 
Třída 1.A -  neformální individuální rodičovské schůzky v termínu 
   od 23. do 30. 11. 2017 (informace poskytne TU) 
Třída 4.A -  formou individuálních pohovorů dne 23. 11. 2017 
   v době od 15:30 do 19:30 h (informace poskytne TU) 
Třída 4.B -  formou individuálních pohovorů dne 23. 11. 2017 
   v době od 14:00 do 18:00 h (informace poskytne TU) 

Akce připravované na listopad 
 V rámci pásma vzdělávacích pořadů Svět kolem nás tentokrát děti ze 7. - 9. 

tříd zavítají do Vietnamu. S touto zemí se seznámí 3. 11. v rámci pořadu 
„VIETNAM – brána do Indočíny“. Vstupné je stanoveno na 50,- Kč za osobu 
– 25,- Kč hradí žáci a 25,- Kč uhradí Nadační fond pro děti. 

 Svá soustředění absolvují v listopadu v našich tělocvičnách i jednotlivé 
„části“ tanečního oddílu ReBels. 10. – 12. to bude ROKENROL, 17. – 19. 
ZUMBA A a 24. – 26. ZUMBA B. 

 Do svých soutěží zasáhnou v listopadu i naši střelci. 12. 11. se představí na 
„GP Stráž“ v Liberci a 25. – 26. 11. na „GP Rapid“ v Plzni. 

 18. 11. čeká jedna ze soutěží i rokenrolovou formaci ReBels teamu v Praze. 
 Sběr starého papíru pro žáky 4. - 9. tříd proběhne ve středu 1. 11. a ve 

středu 29. 11. V tyto dny budeme vybírat papír v tradičních časech 7:30 – 
9:00 a 14:00 – 16:00 u šaten na 2. stupni ZŠ. 

Kroužky SPORŤAČEK a VYBÍJENÁ—ještě stále hledají nové členy. 
 Máte-li zájem o sport a pohybové hry nebo rádi hrajete vybíjenou, 
přidejte se k nám: 
 SPORŤÁČEK má schůzky každou středu od 15:00 do 16:00 hodin. 
 VYBÍJENÁ se schází každé pondělí od 16:00 do 17:00 hodin. 
 Více informací v KZČ „Eldorádo“ nebo přímo na schůzkách v tělocvičně. 
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ReBels team Trutnov, získal 1. místo na mezinárodních závodech White cup  4. 11. 2017 
        ReBels team Trutnov, s formací The ReBels navázal na úspěchy z předchozích závodů a 
získal na prvních závodech v akrobatickém rokenrolu MDFS (malé dívčí formace 
senior)  v začínající sezóně 2017/2018  White cup Radvanice 4. 11. 2017, 1. místo v Polské, 
Německé a Slovenské konkurenci. Na závodech se podílela tato děvčata jmenovitě: Nell 
Grundmannová, Kája Špundová, Marťa Doležalová, Vendy Valterová, Máša 
Grametbauerová, Kristýna Pleskačová a Naty Konířová. Dalším povedeným kouskem je 
2. místo našich juniorek jmenovitě: Anežka Holíková, Denča Dvořáková, Eliška Kvasnicová, 
Barča Šindelářová, Terka Mikešová, Asha Šulcová a Natka Dudová. Poděkování patří 
trenérům, kteří nám v tomto směru velice pomáhají jmenovitě: Anet Vnoučková, Petr 
Kavalíř, Hana Drahošová, David Laušman a Kája Špundová. Dalším testovacím závodem pro 
obě formace budou závody v Praze - Jinonický a  Žižkovský pohár 18. a 25. 11. 2017. ReBels 
team Trutnov nabízí pro naše partnery včetně veřejnosti velké množství ukázek a 
vystoupení na plesech, firemních večírcích i charitativních akcí pro Dětské domovy a Klub 
seniorů. V případě zájmu neváhejte kontaktovat vedení oddílu. ReBels team Trutnov slaví 
16. narozeniny a od začátku října až do konce roku 2017 probíhají nábory vždy v pondělí, 
středu a pátek od 16 hodin v tělocvičně ZŠ Mládežnické  (od věku 3 - 25 let chlapci a 
děvčata) do všech sekcí oddílu zumby, aerobicu, rokenrolu, tanečních párů, dívčích formací 
a hip hopu. Více informací najdete na stránkách ZŠ Mládežnické, www.rebelsteamu.cz, 
nebo volejte vedoucímu oddílu Davidu Laušmanovi (725 960 971). ReBels team děkuje za 
podporu ZŠ Mládežnické, KZČ Eldorádo, KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o., KASPER KOVO s.r.o., 
Trutnovinkám, městu Trutnovu a rodičům za podporu a přízeň.   
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