Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Z ák

ní
lad

šk o

la,

Mlá

n
d e ž ic k á

53

6,

Tru
t

no

v4

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
už je to poměrně dlouho, co jsme vám představili naše webové stránky
v podobě tak, jak jste je znali dosud. I když jsme se snažili je neustále
vylepšovat, přesto čas pokročil a současné požadavky na nový moderní web
jsou už jiné než před lety. Rovněž masivní využívání moderních digitálních
technologií, jakými jsou např. chytré telefony, vyžaduje změny.
Proto jsme se rozhodli vytvořit úplně nové webové stránky, které by
odpovídaly současným požadavkům a trendům. Chtěli jsme, aby se vám líbily
nejen po stránce designu, ale aby také plnily veškeré informační funkce, které
jsou pro vás důležité. Nové stránky přináší nejen nové grafické zpracování, ale
především díky zpřehlednění a zeštíhlení struktury webu i rychlejší přístup
k jednotlivým sekcím a oproti starým stránkám i možnost do budoucna
rozšiřovat web o další zajímavé funkce, které usnadní vaši orientaci ve velkém
množství informací. Doufáme, že se vám naše nové stránky budou líbit.
Zároveň vás prosíme o shovívavost, pokud se objeví nějaké počáteční
nedostatky a budeme vděčni za každý váš podnět.
Mgr. Pavel Štosek, správce webu

Rozdáno do poslední krabičky
„Krabice od bot“ – celorepubliková sbírka Diakonie, ke které jsme se v naší
škole letos připojili také! Dárky v krabicích zabalených i nezabalených přinášeli
žáci z I. i II. stupně! Každá krabice byla označena pro koho je určená, zda pro
dívku nebo chlapce a vhodný věk. Díky tomu si pak dárek najde lépe svého
příjemce.
Sbírka byla velice úspěšná! Společně se nám podařilo vytvořit 288 ks
dárků a obsáhnout věkové rozpětí 0 – 17 let. Nejvíc dárků však bylo
pro věkovou kategorii 5 – 8 let. Vzhledem k tomuto velkému počtu dárků, byl
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rozšířen seznam obdarovaných. Krabice od
žáků ZŠ Mládežnická tak putovaly do těchto
organizací:
Most k životu
Oblastní charita
Dětský domov Dvůr Králové nad Labem
Ozdravovna Království
Barevné domky Hajnice (včetně
chráněného bydlení v Trutnově)
Dětské oddělení trutnovské nemocnice
Přání bohatého Ježíška tak bude
naplněno nejen ve většině domácností dětí
z Mládežky, ale i u dětí, které stráví vánoční čas
v některém z výše uvedených zařízení! Věřím,
že děti, které darovaly dětem (což je hlavní
motto sbírky), budou chtít pomáhat druhým i v roce 2018 a lhostejnost pro ně
bude neznámé slovo.
Veliké poděkování patří nejen dětem a učitelům z Mládežky, ale také
dárcům, kteří se ke sbírce přidali ze širšího okolí!

Lenka
Kuchařová DiS.
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Vánoční besídka v Domově pro seniory
V úterý 19.12.2017 jsme se
jako každý rok vydali na besídku
do
Domova
pro
seniory
v Trutnově. Tentokrát si program
připravila děvčata z 8.A, 6.A, 3.A a
3.B. Jůlinka a Amálka ze třetích
tříd besídku obohatily o hru na
housle a flétnu. Všichni účinkující
sklidili velký potlesk od babiček.
Ani letos se to neobešlo bez slz
radosti a dojetí. Velkou radost
měly babičky z našich malých
dárků. Všem, kteří se podíleli na přípravě dárků a přáníček, moc děkujeme a přejeme hezké
vánoční svátky.
Mgr. Soňa Knapová
Přátelské setkání se ŠD Studnice
Letošní předvánoční čas se naše družina rozjela za kamarády do ŠD Studnice, se
kterou se již několik let podílíme na družebních akcích.
V pondělí 18. 12. 2017 jsme se hned po obědě vydali na výlet. Jeli jsme vlakem do
Starkoče a pak šli kousek pěšky do ZŠ Studnice. Počasí nám moc nepřálo, ale všichni jsme
se moc těšili.
Po milém přivítání jsme měli
možnost
prohlédnout
si
neobyčejnou výstavu, která byla
zajímavá a zároveň poučná, neboť
jsme si mohli porovnat život v
minulosti v chudé chaloupce a
život na zámku. Díky průvodcům
se děti seznámily s věcmi denní
potřeby, s oblečením, ale i s tím,
co jim nosilo štěstí.
Společně jsme si zazpívali i
vánoční koledy. Plnili jsme úkoly ve vylosovaných týmech a zahráli několik zábavných her.
Na památku děti namalovaly rybku, kterou si dal pan porybný do malého rybníku.
Návštěvu jsme uzavřeli přáním krásných svátků, vánočně a spokojeně naladěni jsme se
rozloučili a vydali na cestu zpět do Trutnova.
Velké poděkování patří paní učitelce Strnadové, která nás na celé akci doprovázela.
I. oddělení ŠD, Lada Zikmundová, Monika Strnadová
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Projektový den „Okno do pravěku“
Ve středu 13. 12. 2017 jsme se my, šesté třídy, těšily do školy na neobvyklý
způsob získávání informací. O pravěku jsme se učili v hodinách dějepisu, zhlédli
jsme dokument „Putování s pravěkými lidmi“, svoje znalosti si ověřili na řadě
zajímavých pracovních listů. Rozdělili jsme se předem do pěti skupin podle
jednotlivých vývojových typů člověka, abychom si mohli připravit různé
materiály. A pak to začalo. Tři dvouhodinové bloky. Vytvořili jsme prezentace,
každá skupina svého vylosovaného „člověka“, zkusili jsme uhlem nakreslit
jeskynní malby a moc se nám povedly, vyrobili jsme si keramické nádoby a na
závěr jsme se podívali na vtipný kreslený film o pravěku.
Období pravěku uzavřeme květnovou exkurzí do pravěké vesničky
Všestary, kam se už moc těšíme.
Třídy 6.A a 6.B

Etické dílny – preventivní program „Pohoda a klídek bez tabáčku“ v 6.A
Program, který se uskutečnil 21.12.2017 jako směrovka do života mladých, byl
doplněním k učivu v předmětu Člověk ve společnosti. Na začátku jsme si
nastavili pravidla a nalepili cedulky se jmény. Potom paní lektorka v
dvouhodinovém programu střídala různé aktivity (Odpověz a nalep, krátká
videa, testík, pantomima ve skupinkách na vcítění se do kuřáka, osmisměrka,
otázky s následnou diskusí, soutěž o slogany), po nich vždy následovalo
zhodnocení a někdy i sladká odměna. Většina z nás se aktivně zapojila, někteří
dokázali otevřeně mluvit o své první zkušenosti s cigaretou. Budoucnost ukáže,
zda pro nás byl tento program dostatečným poučením a varováním.
Třída 6.A
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Vánoční chemický turnaj na SŠIS Dvůr Králové n. L.
V úterý 12.12.2017 jsme se
vypravili s p.uč. Kutovou na
průmyslovku na chemický turnaj
trojic. Změřili jsme své znalosti a
dovednosti s 19 dalšími trojicemi
v chemické (výroba polystyrenových
ozdob), fyzikální (kresba obráceného
obrazu ze sítnice pomocí speciálních
brýlí)
a
biologické
laboratoři
(poznávání ořechů a bylin).
Po sečtení bodů jsme se radovali
ze 3. místa (9.A – Březina, Laubová, Dvořáková) a 8. místa (9.B – Jurčeková,
Pražák, Makovičková). Byla to velmi dobrá zkušenost plná zážitků.
Účastníci soutěže

VÁNOČNÍ LAŤKA 2017
Jak se již stalo tradicí, tak prosinec na „Mládežce“ není jen o pečení,
koledách a předvánočním čase, ale také o tradiční sportovní akci VÁNOČNÍ
LAŤCE. Jednu krásnou, prosincovou zasněženou středu se na palubovce na
Základní škole Mládežnická sešlo několik desítek sportovců z Mládežky, aby se
„popralo“ o medaile ve skoku vysokém. Celou akci si vzali pod svá křídla žáci
devátých tříd, kteří se postarali o plakáty, diplomy, medaile, technické zázemí a
hlavně o celkový chod celé akce. V tomto směru vše zafungovalo na jedničku
s hvězdičkou, zvláště bych chtěl vyzdvihnout žákyně, které měly na starosti
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celkový zápis.
Soutěž je vždy rozdělena na kategorie dívek a chlapců a dále na věkové
kategorie 6. - 7. tříd a 8. - 9. tříd. Účast byla i letos poměrně vysoká, 33
startujících v mladší kategorii a 31 v té starší. K vidění bylo mnoho netradičních
až krkolomných skoků, které skončily platným pokusem, ale fanoušci se mohli
občas pokochat skvělými flopovými skoky. V tomto směru bych chtěl
vyzdvihnout skvělou techniku Vojty Vacha, který se nakonec umístil až na pátém
místě.

Kategorie dívek 6. - 7.tř
1. místo Anežka Krajčová s výkonem 125 cm
2. místo Anna Junková s výkonem 120 cm
3. místo Tereza Fišerová s výkonem 120 cm
Kategorie chlapců 6. - 7. tř
1. místo Jakub Žačok s výkonem 135 cm
2. místo Ondřej Korotvička s výkonem 130 cm
3. místo Kryštof Sturm s výkonem 130 cm
Kategorie dívek 8. - 9. tř
1. místo Szelkeová Adéla s výkonem 125 cm
2. místo Iva Makovičková s výkonem 120 cm
3. místo Tereza Mikešová s výkonem 120 cm+
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Kategorie chlapců 8. - 9. tř
1. místo Tomáš Křížek s výkonem 150 cm
2. místo Jiří Flegl s výkonem 150 cm
3. místo Tomáš Hnyk s výkonem 145 cm
Všem zúčastněným a pořadatelům děkujeme a těšíme se na skok vysoký
v roce 2018.
Tělocvikáři
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