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Den otevřených dveří 
 Dobrý den, račte dál, tato slova zněla v páteční odpoledne na chodbách 
Základní školy Mládežnické. Jak už se stalo tradicí, konal se tu den otevřených 
dveří. Letos si nejen učitelé, ale i žáci a zaměstnanci školy připravili pestrý a 
nabitý program, plný kreativního tvoření, ukázky prací v hodinách apod. U 
vchodu do školy přivítala návštěvníky známá trojice Mikuláš, čerti a andělé, 
kteří měli připraveni potřebné informace k jednotlivými stanovištím a k celému 
průběhu akce. Návštěvníci měli k dispozici návštěvu všech tří pavilonů školy a 
bylo opravdu na co koukat. 

 V pavilonu 1. stupně si 
paní učitelky a žáci připravili 
pro nejmenší děti například 
krásnou a pestrou překážkovou 
dráhu, předvedl se tu i kroužek 
kuchtíka, který přímo na místě 
vykouzlil krásné a chutné 
plachetničky s pomazánkou, 
každý si mohl vyzkoušet vyrobit 
si svícínek na čajovou svíčku, 
došlo také na ukázku práce s 
embosovacím strojem a 
nechyběla ani výroba 

papírového přáníčka. V celém pavilonu panovala sváteční nálada a ke sváteční 
pohodě tu hrála  pohodová hudba vánočních koled. 
  Další pavilon představil tělocvičny, kde probíhala pravidelná činnost 
sportovních kroužků. V tomto pavilonu se nachází taktéž školní klub 
Chobotnice, který byl na den otevřených dveří taktéž připraven prezentovat 
svou činnost, zde si mohli návštěvníci vyzkoušet výrobu vánočního kapříka, 
zahrát si nějakou společenskou hru nebo pohybový senzor Xbox apod. O pár 
kroků dál je umístěna multimediální učebna, která byla návštěvníky velice 
oblíbena, probíhala tady ukázka všech robotů, které škola nabízí žákům ve 
výuce. Každý si zde mohl rozpohybovat Ozobota, nastavit si lego robota, aby 
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plnil dané příkazy, po celou dobu akce zde běžela 3D tiskárna, taktéž proběhlo 
focení 360 stupňovou kamerou, která vytváří budoucí virtuální prohlídku školy, 
náladu zpříjemnil tančící robot a nechyběla nejnovější „hračka“ školy a tím je 
dálkově ovládaný dron. V blízkosti multimediální učebny byl umístěn prodejní 
jarmark, který měl v nabídce prodej ručně vytvořených výrobků a výtěžek z této 
akce putoval na konto malé Vendulky, která je žákyní naší školy. Ani školní 
knihovna nezaspala a měla své zastoupení na dni otevřených dveří, zde si mohl 
každý návštěvník adoptovat 
svou knihu. 
 I v posledním a největším 
pavilonu bylo na co koukat a na 
co se těšit. Ve cvičném bytě si 
každý mohl zakoupit malý 
perníček, který si mohl ozdobit 
podle sebe, nebo kytičku. Pro 
všechny byly ve všech 
odborných učebnách 
připraveny ukázky kreativní 
výuky s pomocí 
nejmodernějších technologií. 
Byly k vidění naučné kvízy v dějepise, českém jazyce, matematice a fyzice, 
naučné hry v hodinách cizích jazyků, chemické pokusy v laboratoři, úžasné 
modely v přírodovědné učebně, virtuální cestování v zeměpisné učebně. 
Sváteční náladu na škole doplnily jednotlivé dílničky na chodbách druhého 
stupně, kde si každý mohl vyrobit vánoční přáníčko, ulovit magnetického 
kapříka nebo si domů odnést ručně vyrobenou vánoční dekoraci z mašlí a 
papíru. 
 Tato škola nabízí kvalitní výuku pod taktovkou kvalitních učitelů, kteří do 
své práce vkládají mnoho úsilí a nadšení. Škola disponuje s nejnovějšími 
technologiemi výuky, rozšířenou výukou fotbalu a florbalu, volitelnými 
předměty informatiky a robotiky, zájmovými kroužky a mnohým dalším. 
 
 Fotografie z akce budou k nahlédnutí na stránkách školy www.zsmltu.cz 
nebo na školním facebooku. 
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Etické dílny ve 2. třídách 
 Na začátek listopadu byl naplánován preventivní program Etických dílen 
„Jak se máš?“. 
      Děti pojmenovávaly své pocity ve hře se smajlíky. U divadla „Na mostě“ 
rozeznávaly jednotlivé druhy emocí. V aktivitě „Honička se smutkem“ se učily, 
jak reagovat na různé druhy emocí. Na závěr žáčci velmi dobře zvládli hru 
„Emoce“, která rekapitulovala rozlišení jednotlivých pocitů. Během programu 
děti živě komunikovaly a s velkým nadšením se zapojovaly do všech aktivit. 
      Děkujeme paní lektorce Mihatschové za velice dobře zpracované a dětem 
předané téma, s kterým budeme určitě i nadále pracovat. 
 Na další spolupráci se těší žáci i učitelky 2. tříd. 

Příběhy bezpráví 
  V rámci vzdělávacího projektu Jeden svět na školách, který připravuje 
společnost Člověk v tísni, žáci 9.tříd zhlédli  dokumentární film Dráty, které 
zabíjely. Na film pak navazovala 24.11.2017 beseda na téma Příběhy bezpráví se 
dvěma hosty, s  politickou vězeňkyní, paní Hanou Truncovou, a s dcerou 
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zavražděného vězně, paní Marií Ryšavou. Žáci se dozvěděli více o 
československé totalitní minulosti, o tom, jak široký záběr a jak rozličné podoby 
měla represe, kterou komunistický režim ovládal vlastní obyvatelstvo. 
Postřehy žáků: 
 „Zaujalo mě, že se dokázaly bavit o minulosti, kterou musely strašným 
způsobem zažít a mají na ni špatné vzpomínky. Vypořádaly se s tím, o všem 
mluvily vyrovnaně a dokázaly o tom mluvit dlouho.“ 
 „Nejvíce mě zaujalo, že paní vypadala na svůj věk a zážitky, které prožila, 
velice dobře. Líbilo se mi, že mluvila i o tom, co jí nemuselo být příjemné a 
podělila se s námi o své vzpomínky a zážitky.“ 
 „Zaujalo mě, že i přes svůj věk stále jezdí po školách a vypráví o věcech, 
které prožila, a při tom se stále usmívá.“ 
 

Halloween pro naše spolužáky z prvního stupně 
 Den pro náš Halloween byl z 
provozních důvodů stanoven na pondělí 
30.10.2017. Sešli jsme se už v 7.00 hod., 
abychom vše stihli perfektně připravit. 
Plakátky do tříd s programem jsme dali 
již před podzimními prázdninami, aby se 
naši mladší spolužáci měli na co těšit a 
mohli se připravit. V 8.00 hod. to vše 
propuklo společným nástupem, rozdělením do skupin a předáním instrukcí. 
Třídy byly rozděleny na dvě skupiny. Každá skupina dostala jednoho průvodce a 
vydala se na cestu po škole, během níž plnila úkoly. Všechny úkoly se týkaly 
Halloweenu (křížovky, básničky, hádanky, skládanky, poznávání předmětů 
používaných na oslavu Halloweenu, utišování strašidel atd.). Za splnění úkolů 

získávaly skupiny body. Kdo splnil 
všechny úkoly, šel do kinosálu, kde byly 
promítány filmy s 
halloweenskou tématikou. Na závěr byli 
všichni odměněni bonbónem a nejlepší 
skupiny získaly odměnu navíc. 
 Akce se nám opravdu povedla. 
Líbila se nám i našim spolužákům. 
   Členové ŽP SAFARI 
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Náš betlém na výstavě 
 Betlém z přírodních materiálů a textilu vytvořila děvčata z 8. A  pro 
tradiční výstavu betlémů na Staré Radnici v Trutnově (Krakonošovo náměstí). 
Najdete ho mezi  výtvory dětských kolektivů z trutnovského regionu. Výstava 
probíhá ve dnech 24.11. – 10.12. 2017. Srdečně Vás zveme k návštěvě výstavy. 
        Mgr. S. Knapová a děvčata z 8 .A 

Výsledky školního a krajského kola Logické olympiády 2017 
 Školní kola proběhla postupně podle kategorií v říjnu. Naše škola měla své 
zástupce v kategorii A1 (1. ročníky ZŠ), kategorie A (2. - 5. ročníky ZŠ) a kategorie 
B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ). Logická olympiáda je 
soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž 
řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nejedná  se  o znalostní soutěž, 
ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 
Školní kola proběhla postupně podle kategorií v říjnu. Naše škola měla své 
zástupce v kategorii A1, kategorii A a v kategorii B.  
 V kategorii A1 se do soutěže zapojilo 1 603 řešitelů z celé republiky, z toho 
98 z našeho kraje. Nejlépe se za naši školu umístil Vojtěch Spíchal z 1.B (15. – 
20. místo v kraji, 373.  – 563. v republice). 
 V kategorii  A se do soutěže zapojilo 14 483 řešitelů, z toho z našeho  kraje 
764. Nejlépe se za naši školu umístil Alexandr Souček z 5.A (31. – 35. místo 
v kraji, 712. – 756.  místo v republice) a zároveň se stal krajským semifinalistou. 
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Na druhém místě Barbora Kuldová z 5.B  (56. – 58. místo v kraji, 1208. – 12064. 
místo v republice) a na třetím místě Eliška Machová ze 4.A (77. – 81. místo 
v kraji, 1651. – 1725. místo v republice). 
 V kategorie B se do soutěže zapojilo 20 722 řešitelů, z toho z našeho kraje 
1 051. Nejlépe se za naši školu umístil Petr Bayer ze 7.B (58. – 63. místo v kraji, 
1627. – 1694. místo v republice). Na druhém místě Adam Souček ze 7.A (87. –  
90. místo v kraji, 2144. – 2281. místo v republice) a na třetím místě Tomáš 
Březina z 9.A (337. – 356. místo v kraji, 7079. – 7452. místo v republice). 
 Krajské kolo proběhlo 3. listopadu v Hradci Králové. V kategorii A se ho 
zúčastnilo celkem 52 soutěžících. Naši školu reprezentoval Alexandr Souček 
z 5.A, který se umístil na krásném 26. místě. Alexandrovi  děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy a všem ostatním za účast ve školním kole. 
          Mgr. Soňa Knapová 
 

Školní kolo Olympiády z českého jazyka 
Dne 15.11.2017 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se 
ho 24 žáků 8. a 9. tříd. Řešili převážně logické úkoly na přirovnání, porovnávání, 
jednoznačnost sdělení, výraz tentam a zpracovali slohový úkol na téma „Stalo se 
to minulý týden.“ Nejvyššího počtu bodů dosáhl Tomáš Březina z 9.A , na 
druhém místě se umístila Tereza Žitnáková z 9.A. Oba postupují do okresního 
kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů. 
                                                                            M. Škarytková 

 

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 

Stránka 7 



Bobřík informatiky a IT-SLOT 2017 
I v tomto školním roce jsme se zapojili s žáky ze tříd s rozšířenou výukou 

informatiky do soutěží zaměřených na informační technologie - Bobřík 
informatiky a IT-SLOT. Počet zájemců z osmých a devátých tříd byl malý, proto 
potěšila účast několika žáků, kteří rozšířenou výuku neabsolvují. 

V mezinárodní soutěži podporované MŠMT - Bobřík informatiky – jsme 
opět obsadili kategorie Benjamin (6.-7. třídy) a Kadet (8.-9. třídy) a zařadili se 
tak mezi 79.675 soutěžících v ČR. Žáci vyplňovali online testy o 15 otázkách, na 
které měli 40 minut času. Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 240 
a úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 150 bodů. Krásných výsledků dosáhli 
především vítězové školního kola Lukáš Klázar (Benjamin – 204 body) a Iva 

Makovičková (Kadet – 228 bodů), která se s třetím nejlepším bodovým ziskem 
umístila na 114. místě v rámci celé České republiky!!! 

Soutěže IT-SLOT, jejímž pořadatelem je Soukromá střední škola výpočetní 
techniky v Praze na Proseku, se zúčastnilo deset žáků 8. a 9. ročníku a skvělého 
výsledku dosáhl Ondra Petrů z 8.A. Ziskem 22 bodů v čase 14:46 min (max 25 
bodů, čas 30 min) se probojoval mezi 45 finalistů z celé republiky. Finále se 
uskuteční v pořadatelské škole 13. prosince, tak Ondrovi držte palce. 
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Výsledky školního kola i celorepublikové srovnání si můžete prohlédnout 
v připojených tabulkách. 

Všem zúčastněným žákům děkuji za účast a úspěšným řešitelům gratuluji. 
         Mgr. Michal Strnad, učitel IT 
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Bobřík informatiky 2017    

      

Kategorie Kadet - 8.-9. třídy   

      

Pořadí Třída Příjmení Jméno Body Pořadí ČR 

1. 9.B Makovičková Iva 228 114. 

2. 8.A Samek Daniel 183 2762. 

3. 8.B Paulů Lukáš 169 3801. 

4. 8.B Šamal Filip 164 4207. 

5. 8.A Petrů Ondřej 143 6043. 

6. 8.A Prskavcová Lucie 93 9528. 

7. 8.B Morávek Vít 88 9794. 

Alespoň 150 bodů dosáhli a úspěšnými řešiteli se stali 4 soutěžící! 

       

Kategorie Benjamin - 6.-7. třídy   

      

Pořadí Třída Příjmeni Jméno Body Pořadí ČR 

1. 6.B Klázar Lukáš 204 x 

2. 7.A Záruba Gabriel 172 x 

3. 7.B Žačok Jakub 150 x 

4. 7.A Fišera Vojtěch 149 x 

5. 6.B Říha Jakub 148 x 

6. 7.A Pacák Matyáš 129 x 

7. 6.B Klápště Ondřej 124 x 

8. 6.B Veigl Jan Antonín 124 x 

9. 6.B Mervart Vít 108 x 

10. 6.A Dvořák Michal 104 x 

11. 6.B Fišerová Marie 92 x 

12. 7.A Trejbalová Anežka 88 x 

13. 7.B Macl Marek 86 x 

14. 7.A Horáčková Lucie 72 x 

15. 7.A Szelkeová Vendula 68 x 

16. 6.B Melín Martin 64 x 

Alespoň 150 bodů dosáhli a úspěšnými řešiteli se stali 3 soutěžící! 



 

STŘÍBRNÉ FLORBALISTKY 
 V úterý 7. listopadu 2017 čekalo na naše dívky 6. – 7. tříd ve Dvoře Králové 
n.L. osm družstev našeho okresu. Pouze vítěz tohoto turnaje měl právo 
postoupit do krajského finále. Hrálo se na tři skupiny, naše hráčky obsadily první 
místo po vítězstvích nad dívkami ze Dvora a z Hostinného. Další zápasy 
postupového „pavouka“ zvládly bez problému, když porazily opět děvčata 
z Hostinného a následně z Malých Svatoňovic.  
 Stejně jako vloni na ně ve finále čekalo silné družstvo Gymnázia Trutnov. 
Do této chvíle měla naše gólmanka Áďa čisté konto a držela ho až do poslední 

minuty finále. Dokonce se hráčkám 
z Mládežky podařilo „ustát“ hru 
v oslabení po zákroku obránkyně 
Anežky, která nezapře příslušnost 
k softbalu. Velmi pohotově lapla po 
míčku a na chvíli ho ukryla ve své 
dlani, což bylo pochopitelně 
odpískáno jako přestupek a 
následovalo vyloučení. Na světelné 
tabuli svítilo 43 vteřin do konce 
základní hrací doby. V té chvíli střela 
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IT-SLOT 2017   

Kategorie 8.-9. třídy   

Výsledky 1. kolo (školní)   

    

Pořadí Jméno Počet bodů Čas 

15. Ondřej Petrů 22 bodů 14:46 

468. Martin Kábrt 17 bodů 15:24 

1077. Adam Holý 15 bodů 16:59 

1498. Martin Stárek 14 bodů 18:27 

1567. Daniel Samek 14 bodů 21:49 

1652. Eliška Seidelová 14 bodů 26:09 

1948. Ondřej Petržela 13 bodů 21:33 

2711. Lucie Prskavcová 11 bodů 21:48 

2955. Martin Presl 10 bodů 17:32 

3204. Dominik Vrána 9 bodů 20:03 



z dálky bohužel rozvlnila naši síť. Do té chvíle hrály naše holky opravdu 
ukázněně a s nasazením a zodpovědně plnily své úkoly. O to větší bylo zklamání, 
kdy se zvukem sirény padl gól i do sítě soupeřek, ten však již nebyl uznán. I když 
byl postup blízko, druhé místo v okresním finále je velmi pěkný výsledek. 
 Pochvala patří těmto hráčkám: Adéla Zákravská, Denisa Geislerová, Anička 
Junková, Terka Fišerová, Diana Kubečková, Natka Šimůnková, Káťa Bučková, 
Anežka Krajčová, Natka Šrejberová a Gábina Archlebová. 
 
         Mgr. Věra Menzelová, uč. Tv 
 

ZLATO Z FLORBALOVÉHO TURNAJE DÍVEK 
 První prosincový den patřil ve sportovní hale v Hostinném florbalu. Sešlo 
se zde pět družstev okresu Trutnov, aby ukázaly své florbalové dovednosti. Naše 
děvčata ze 4. – 5. tříd postupně nastoupila proti florbalistkám z Pilníkova, 
Hostinného a Vrchlabí, ani jednomu týmu se nepodařilo Mláďata z Mládežky 
porazit. Asi největším oříškem bylo družstvo ze ZŠ V Domcích, ale i to se 
nakonec po porážce muselo spokojit pouze s druhým místem.  
 Velkou oporou v brance byla Anička Sturmová, do hry nastoupily Adéla 
Vachová, Andrea Hrodková, Katka Kopecká, Adéla Ryšavá, Anička Hauferová a 
Terka Svobodová. 
 Děkujeme za skvělý výkon a reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů 
v krajském finále. 
         Mgr. Věra Menzelová 
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Úspěchy florbalového dorostu v první lize 
Pět výher, pět remíz a dvě prohry, celkem dvacet bodů po dvanácti 

zápasech a hlavně nové zkušenosti z vyrovnaných zápasů s kvalitními soupeři. 
To je stručné ohlédnutí za šesti turnaji, které odehráli dorostenci v základní části 
1. florbalové ligy. 
 Kluci zatím předvádějí pěknou aktivní hru založenou na dobré fyzické 
kondici. Své umění s florbalovou holí doplňují bojovností, dravostí a krásnými 
kombinacemi. Dělají radost svým trenérům i rodičům a svými výkony i 
vystupováním příkladně reprezentují sebe, oddíl i město Trutnov. 
 V neděli 4. prosince odehráli trutnovští turnaj na domácí palubovce v hale 
gymnázia Trutnov. Sešlo se zde pět aktuálně nejvýše postavených týmů tabulky 
a turnaj ozdobilo i utkání prvního Sokolu Pardubice s druhým FbC Hradcem 
Králové A, které skončilo jasným vítězstvím Pardubic 5:0. Naši borci se utkali s 
Fbc Orlem Nové Město na Moravě a ve vyrovnaném utkání s povzbudivou 
diváckou kulisou se jim podařilo zvítězit 4:2, když uklidňující čtvrtý gól padl až 
v závěru utkání při hře soupeře bez brankáře. Druhým soupeřem našeho týmu 
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byl FbC Hradec Králové A. Utkání bylo opět velmi vyrovnané, ale soupeř se 
dostal postupně až do třígólového vedení. V poslední třetině jsme zahýbali 
sestavou, stáhli hru na dvě pětky, zvýšili tlak a třemi trefami zápas zremizovali 
na 3:3. 
 Děkujeme všem, kteří s námi sdílíte radost z úspěchu trutnovského 
florbalu v nejvyšší republikové soutěži. 
       Michal Strnad, trenér FBC Trutnov (DTJ) 
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Akce připravované na prosinec 
 Ani v prosinci nebudou zahálet naši střelci. 8. a 9. 12. je čekají závody 

v Praze, 10. 12. následuje soutěž v Plzni a střelecký rok 2017 zakončí 16. 12. 
v Týništi nad Orlicí. 

 Termíny sběru starého papíru pro rok 2018 zveřejníme v příštím 
(lednovém) Zpravodaji. 

 Kulturně velmi bohatý den nás čeká 22. 12. – žáky 1. – 4. tříd čeká pořad 
„Písničkový kolotoč“. Žákům od 6. do 9. tříd bude přiblížen „Vývoj české 
rockové hudby“. Část vstupného (25,-Kč na osobu) budou hradit žáci a část 
uhradí Nadační fond pro děti (konkrétně 20,-Kč na osobu). 

 Na 22. 12. je připraven i tradiční „Vánoční večírek“ ReBels teamu, který je 
určen všem jejím příznivcům. Bude zde připravena ukázka činnosti za celý 
rok 2017. Večírek začíná ve školním kinosálu od 17:00 hodin a všichni jste 
srdečně zváni. 

 

Nezapomeňte!  
 Výtvarná soutěž KOUZELNÝ ČAS VÁNOC se blíží k závěru. Své práce můžete 
ještě nosit do pondělí 11. prosince do Klubu Eldorádo. 
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Školní klub „Chobotnice“ a zájmové kroužky KZČ „Eldorádo“ končí v tomto 
kalendářním roce svou činnost v pátek 22. 12. 2017 a opět zahajují činnost 

v pondělí 8. 1. 2018. 
 

 

Všem členům KZČ a všem vedoucím zájmových 
útvarů přejeme 
krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí a zdraví. 



Vánoční tvoření děti - keramika 
 Děti z keramického kroužku se na Vánoce musí připravit v předstihu, 
neboť chvíli potrvá, než se výrobky dokončí. A tak se už od začátku listopadu 
tvoří. Máme rybky a pracujeme na andílcích, následně glazujeme. Dárky pro 
blízké a pro radost budou na světě. A už zbývá jen popřát všem „Veselé 
Vánoce!“. 

 Jana a Dana s dětmi 

I letos nás navštívil Mikuláš 
 V letošním roce v předstihu - již 4. prosince navštívil děti z 1. - 3. tříd 
Mikuláš s andělem a čertem. Po hezkých básničkách a písničkách byly všechny 
děti odměněny sladkou figurkou Mikuláše. 
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První ročník strašidláckého kempu 
V pátek 10. listopadu se ve školním klubu Chobotnice konal první 

strašidlácký kemp. Jak sám název napovídá, nebyl to obyčejný kemp, ale byl to 
kemp, kde se ze smrtelníků stávali různí strašidláci. 
 Všechna strašidla si dala dostavení u školního klubu Chobotnice. Po 
rychlém ubytování v základní části kempu se „prozatímní“ smrtelníci pustili do 
lovu strašidláckých hodností. Aby vše mohlo začít, museli si najít své 
strašidlácké karty, které byly po celou noc jejich osobní kartou. Po velkém 
pátrání po druhém stupni se všem podařilo své karty najít. Následoval další 
důležitý úkol, a to vyluštit číselný kód k aktivaci lexikonu hodností. Tento úkol, 
co zadal hrabě Drákula (p. Šembera) a jeho komtesa (pí. Kasperová), se stal pro 
strašidla celkem záludný, avšak po krátké nápovědě se to povedlo a všechna 
družstva kód vyluštila. Nic nám nebránilo získat co největší strašidláckou 
hodnost. 
 Strašidla měla za úkol posbírat co nejvíce písmenek a z těch následně 
sestavit co nejvíce slov se strašidelnou tématikou. Drákula se svou chotí nabídl 
ještě bonusové body tomu, kdo sestaví slovo, které si s komtesou vymysleli. 
Bohužel ani jedno družstvo slovo neuhodlo, a tak získali pouze body za 
sestavená slova. Následoval další úkol, kde družstva zdolávala nástrahy 
smrtelníků a musela se skrze ně dostat ke krevním plazmám (víčka od 
plastových lahví) a donést je zpět, to byla výzva pro hodnost netopýra. 
Následoval úkol, který svět neviděl, a to doslova, hodnost duch. Strašidla 
musela rozpohybovat pavoučka, aniž by se ho dotkla, samozřejmě, že jim hrabě 
zapůjčil brčka a vše se opět zvládlo na jedničku. Strašidlácký kemp se chýlil ke 
konci a zbýval poslední úkol. Tento úkol se odehrál v tělocvičně, protože bylo 
zapotřebí většího prostoru. Strašidla si to na závěr rozdala ve známé hře 
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„Člověče, nezlob se“. Ovšem nebyla to 
obyčejná hra, jak ji známe. Hrací pole 
bylo o rozměru dva metry na dva, místo 
figurek nám postačily papírové ruličky a 
jedinou změnou bylo to, že se nepoužila 
házecí kostka. Děti si musely své 
hodnoty odběhat nebo vystříhat ve 
vedlejší tělocvičně. Opět se prokázalo, 
že si děti své strašidelné hodnosti 
zaslouží. Večer byl zakončen, jak jinak, než podívanou na film, který se promítal 
v kinosále. 
 Velké poděkování patří Martinu Mečířovi, Matějovi Strnadovi, Jakubovi 
Strnadovi a Jendovi Charouzovi, za pomoc s organizací a hladkým průběhem 
akce. 
 Poděkování patří i paní Vackové, která darovala školnímu klubu krásnou 
vydlabanou dýni. 

Tak strašidla zase za rok na druhém kempu, zdraví Drákula a jeho komtesa. 
Fotografie jsou k nahlédnutí ve školní galerii na www.zsmltu.cz. 

  vychovatelé ŠK Jiří Šembera a Anna Kasperová 

CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ SE SUPER SMAJLÍKY 
Každý rok se s dětmi z IV. oddělení 

ŠD, věnujeme nějakému tématu v rámci 
celoroční hry. V loňském roce jsme se 
pustili do prozkoumání různých sportů, 
letos jsme se ale vydali napříč 
kontinentem…. Na daný měsíc si děti 
připravují pohlednici, na které procvičí 
psaní své adresy a naučí se kreslit vlajku 
dané země. Za povedené aktivity pak získávají razítka právě na tuto pohlednici. 
Vyhodnocení probíhá každý měsíc zvlášť. 
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Cestu jsme zahájili jak jinak, než v České republice a než jsme ji opustili, 
uspořádali jsme si královskou hostinu včetně pohoštění a ukázky tanců jako na 
dvoře českých králů. Druhý měsíc byl ve znamení Francie a vše se točilo kolem 
Eifelovky. Závěr patřil francouzské kavárně, kdy jsme si při poslechu 
francouzských šansonů vychutnávali horký čaj (namísto kávy), vymýšleli jsme 
módní oděvy z dostupných kousků šatstva nebo pojídali vynikající koláč. 

Listopad byl zasvěcený USA. A tak jsme nejprve pluli s Kryštofem 
Kolumbem, celý jeden týden bojovali jako piráti, další pak jako indiáni. Při 
poslechu indiánských písní se skvěle tvoří indiánské doplňky, abychom si mohli 
na závěr dopřát indiánskou párty a zakopat válečnou sekeru, bude-li to potřeba. 
V prosinci se totiž vydáme do Kanady, jejíž obyvatelé jsou hrdí na to, že je jejich 
země domovem Santy Clause. Děti pro něj chystají sušenky, limonádu nebo 
mléko, proto si i my nějaké ty sušenky upečeme, abychom měli natrénováno 
pro našeho Ježíška. 

Cestovatelský program si zpestřujeme také návštěvou Fitness, kde se cvičí 
o 106 na bosu nebo při kruhovém tréninku. Své zdraví podporujeme návštěvou 
sauny a bystrou mysl zase návštěvou školní knihovny. No, a když nás potkáte 
během chvíle 3x cestou do jídelny, věřte, že právě nejspíš trénujeme etiketu 
podle Ladislava Špačka (autora knihy Mistr E), který dobře ví, že křičet ve škole a 
skákat ze schodů se prostě nemá!  

Držte nám pěsti, ať se cestou neztratíme. 
          Lenka Kuchařová DiS. 

ČERTOVSKÝ REJ 
V pondělí 4.12. přišly děti  v maskách čertů, andělů a Mikulášů do 

tělocvičny, kde na ně čekaly čertovské hrátky a dovádění. Soutěžilo se ve 
skákání v pytlích, přes metlu, v házení kroužků, strojili jsme čerta do kožichu aj. 
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Velké poděkování patří děvčatům ze 4.A, 
které v přestrojení čertic pomohly na 
stanovištích a nakonec nám zahrály malé čertí 
představení. (V. Mečířová, A. Hauferová, 
T. Czibulková, H. Kubečková ). 

Poděkování patří i rodičům, a to za pěkné 
převleky pro děti a za rok se těšíme na 
čertovskou shledanou. 

                                        Zikmundová Lada 

 

 

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 

Stránka 19 



 

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 

Stránka 20 


