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LYŽAŘSKÝ KURZ 
 Předpověď počasí neslibovala žádnou velikou sněhovou nadílku, přesto 
sedmáci vyrazili na lyže. V pondělí a v úterý sice potrénovali na mokrém sněhu, 
ale ve středu v noci přišel sněhový příval, a tak čtvrteční závody proběhly na 
čerstvém sněhu. Zejména běžecký závod byl přímo pohádkový – zasněžené 
stromy, upravená stopa a padání do měkké „peřiny“. Došlo i na stavění 
sněhuláků. Přestože někteří stáli na lyžích poprvé, na běžkách si dokonce sáhli i 
na dno svých sil, na konci kurzu všichni zvládli jízdu a naplno se při volném 
lyžování „vyřádili“. Veselé zážitky si žáci sedmých tříd přivezli i z večerních her a 
soutěží. Někdy byl večer tak bouřlivý, že večerka v deset byla některými 
posunuta i na druhou hodinu ranní. To všechno ale k lyžařskému kurzu patří, a 
tak snad všichni odjížděli do svých domovů s krásnými zážitky. 
       Mgr. Věra Menzelová – vedoucí kurzu 
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Bruslení prvňáků 
 V listopadu absolvovali prvňáci kurz bruslení na Zimním stadionu 
v Trutnově. Žáci se naučili nejen oblékat do bruslí, ale také stát pevně na ledě. 
Někomu to šlo samo, někdo se musel přidržovat za kužel. Každou další lekcí byli 
žáci lepší a lepší. Na poslední, tj. na sedmé lekci čekal žáky závod 
o nejrychlejšího bruslaře. Z každé skupiny byli vybrání dva a to – dívka a 
chlapec. 
  Z 1. A to byli – Eliška Bohatá a Filip Jelínek 
  Z 1. B to byli – Adéla Lukášová a Jan Pokorný 
  Z 1. C to byli – Tereza Čermáková a Gabriel Voňka 
 
Už se všichni moc těšíme na další bruslení, které nás čeká ve druhé třídě. 
        Žáci a třídní učitelky 1.A , 1. B, 1.C 

Za zvířátky do lesa 
Hned první týden po vánočních prázdninách jsme se v pátek 12.1.2018 vydali za 
zvířátky do lesa, abychom jim do krmelce donesli kaštany a ztvrdlé pečivo. Žáci 
měli při cestě za úkol pozorovat, jaké stopy zvířat v lese naleznou. Nejčastěji to 
byli stopy od srnek, ptáčků a psů. Jelikož zima ještě nevládla, museli jsme se při 
cestě „poprat“ s kalužemi a blátem. Naše procházka za zvířátky do lesa se nám 
velmi líbila a moc jsme si ji užili. Doufáme, že zvířátka měla též velkou radost 
z přinesené „hostiny“. 
         Žáci a třídní učitelky 1.A a 1.C 
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Bobování 
 Hurááá. Zima je tu. Konečně u nás v Trutnově začalo sněžit. Takové 
podmínky, které nám připravila paní Zima jsme museli ihned využít. Rozhodli 
jsme se pro tělesnou výchovu venku na sněhu. Žáci si měli za úkol přinést do 
školy boby, lopaty nebo sáňky. Vyšli jsme kousek za školu, kde je malý kopec. 
Pořádně jsme ho uklouzali. Nakonec jsme si postavili i sněhuláky. Tělesnou 
výchovu na sněhu a čerstvém vzduchu jsme si moc užili.  
         Žáci a třídní učitelky 1.A a 1.C 
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BOVYS a vysvědčení 
 Naše škola je zařazena do projektu Ovoce a zelenina do škol, každý týden 
každý žák dostane jeden kousek ovoce nebo zeleniny. Tentokrát jsme dostali 
bedýnku s různými druhy exotického ovoce (pomelo, kiwi, nashi, blumy, 
granátové jablko, avokádo, mochyně, mango, karambola, cherimoya, …). Dnes 
jsme si rozdali vysvědčení a potom jsme ochutnávali. S vysvědčením jsme byli 
spokojeni a ovoce nám moc chutnalo. 
                                                                        Mgr. M. Škarytková a 6.A 
 

Soutěž o největší krystal kuchyňské soli 
 Tato soutěž je určena pro žáky 6. ročníku, kteří ve fyzice probírají 
krystalickou stavbu látek. V rámci výuky dostávají vždy zadaný dobrovolný úkol – 
vyrobte co největší krystal kuchyňské soli. Letos se sešlo 25 krystalů. Největší 
krystal vytvořil Martin Melín (6.B). Druhý největší krystal měla Kateřina 
Trojanová (6.A) a na třetím místě se se svými krystaly umístily Valentýna 
Motlová (6.B) a Natálie Vágnerová (6.B). Všem žákům, kteří se zúčastnili, 
děkujeme za účast.  
          Mgr. Soňa Knapová 
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Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 
 
 V pondělí 29.1.2018 se Tereza Žitnáková a Tomáš Březina z 9.A zúčastnili 
okresního kola Olympiády v českém jazyce. Z 38 soutěžících se Tereza umístila 
na krásném 4. místě a Tomáš na 19.-21.místě. Gratulujeme! 
                                                  Mgr. M.Škarytková 
 

VRCHOL DÍVČÍHO FUTSALU 
  
 Již několik let po sobě se děvčata 7. – 9. tříd naší školy zúčastňují 
republikového finále ve futsalu. Ani v letošním školním roce tomu nebylo jinak. 
Po dvou postupových kolech se dívky probojovaly na vrcholný turnaj 
do Heřmanova Městce. Nevyrazily ale samy, s sebou si vzaly tým fanoušků ze 
4.A.  
 Bohužel ani hlasité a mohutné povzbuzování z hlediště nepomohlo dívkám 
získat medailové pozice. V posledním zápase ještě hořel „plamínek naděje“, 
v případě výhry mohly naše hráčky obsadit druhé místo, ale energie docházela a 
zázrak se nekonal. Výsledkem bylo konečné čtvrté místo. 

 Děkujeme dívkám za reprezentaci školy. 
 
          Mgr. Věra Menzelová 
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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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Objevitelská cesta do polárních oblastí 
      Správná parta z pátého oddělení cestovala a musela se na to pořádně 
obléknout! Prozkoumávali jsme totiž Arktidu a Antarktidu. A tak už např. víme, 
že Grónsko je největší ostrov na světě, že tučňáci žijí na jižní polokouli, že 
Eskymáci si staví iglú, že Roald Amundsen byl norský polárník a spoustu dalších 
zajímavostí. Naučili jsme se také písničku Grónská zem a po návratu z cest jsme 
se pustili společně do výtvarných činností k tématu.  
                                                                   G. Hofmanová a cestovatelé z 5. oddělení 

 

ŽHAVÉ ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 To, že se ve školní družině na ZŠ 
Mládežnická stále něco děje už jistě 
víte. Ale možná nevíte, čím se bavíme 
v posledních dvou měsících. Kromě 
toho, že se u Super smajlíků na nějaký 
čas ubytovala paní chřipka a museli 
jsme zrušit naše lednové sportovní 
aktivity, podnikli jsme pár dalších akcí. 
Tak pěkně popořádku… 

Už na konci listopadu, jsme se proměnili na indiány a po celotýdenní 
přípravě se sešli u poradního ohně, abychom si zahráli a vyzkoušeli nějaké ty 
indiánské dovednosti.  

Prosinec pak patřil Kanadě, Vánocům a dárkům do sbírky „Krabice od bot“. 
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Děti si připravily skvělé loutkové divadlo 
(z vlastnoručně vyrobených loutek) o 
příchodu Santa Klause, zapálili jsme ve 
dvou kolech 30 prskavek a rozbalili jsme 
si dárky u společného stromku celé ŠD.  
Po delším odpočinku o vánočních 
prázdninách přišel leden a s ním další 

akce. Díky tomu, že se naše družiny 
proměnily ve volební místnosti, mohli 
jsme se v klidu sejít všichni v tělocvičně 
a utkat se ve veslařských závodech. 
Nebylo to vůbec jednoduché, bolely 
nohy i ruce a nervy pracovaly na plné 
obrátky. Nicméně se v souboji „každý 
s každým“ nejlépe umístili třeťáci z 5. 
oddělení i Super smajlíci.  

V dalším kole prezidentských voleb u nás v družině 
proběhlo I. kolo soutěže „Rozjezdy pro hvězdy“. 
Největší úspěch měl Pavel Pejchal, který získal od 
diváků nejvíce hlasů. Tím si zajistil postup do kola 
druhého, které proběhne 9. 2. 2018. V prvním kole 
bylo 15 soutěžících, ale do toho druhého 
postupuje soutěžících již jen 10. Těšíme se tedy, co 
nám postupující soutěžící příště předvedou. Diváci 
opět rozhodnou, kdo postoupí do třetího – 
posledního kola.  
A protože je leden měsíc ledový (nebo tedy kdysi 
býval), cestovali jsme se Super smajlíky na 
Antarktidu. Cestu jsme uzavřeli stavbou iglú 
z kostek cukru a jeho následným „táním“ díky 
zapouštění modré barvy a naše chuťové pohárky 

potěšili opékáním sněhových koulí (marshmallow) nad zapálenou čajovou 
svíčkou.  

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2018 je za námi. Nebudeme 
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myslet na to, že jsme zase o rok starší a vyrazíme do Brazílie. Tam je tepleji a 
hlavně!! Čeká nás karneval!       ….. a zkusíme i tu saunu…..  Tak hodně zdraví!!! 

          Lenka Kuchařová Dis. 

Vážení rodiče, i v letošním roce jsme pro Vás připravili 
obvyklou nabídku letních táborů. 

 
I .běh – LT Horní Bradlo 
Termín:    30. 6 – 14. 7. 2018 
Věková kategorie:  1. – 9. třída 
Cena poukazu:   4.000,- Kč 
Hlavní vedoucí:   Mgr. Michal STRNAD 
Zaměření: : = Čarodějové ze země Bradl-Oz = 
Rok 2018 je výjimečný. Čím? Je toho jistě hodně, … ale … Co zajímá lidstvo 

od pradávna? Za co by středověcí panovníci a současní boháči dali celé své 
jmění? Co se snaží získat bylinkáři a farmaceuti z darů přírody po staletí 
a kosmetika je tím posedlá? Je to … elixír mládí - kvůli němu se mocní a bohatí 
vždy spolčovali s čaroději ovládajícími magii. Bez čar a kouzel se totiž zřejmě 
nápoj věčného mládí vyrobit nedá … 

Rok 2018 je rokem dvojky (2018 je 2+0+1+8=11=2), čísla srdce 
a věčného mládí. Rok 2018 přeje všem kouzelníkům, mágům, zaříkávačům, 
čarodějům a čarodějnicím, všichni mají nyní jedinečnou příležitost svým 
uměním a kouzly vyrobit lektvar a dát tak světu tolik opěvovaný elixír mládí. 
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II. běh – LT Horní Bradlo  
Termín:    28. 7. – 11. 8. 2018 
Věková kategorie:  1. – 5. třída  
Cena poukazu:   4.000,- Kč  
Hlavní vedoucí:   Daniel KUCHAŘ 
Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ, DiS. 
Zaměření: = A přece se točí!!! = 
Víte jak to je. Lidi říkají ledasco. Někdo, že je země kulatá, někdo zas 

přesně ví, že je placatá … Ale když se rozhlédnete kolem sebe, co je věcí 
kulatých … Kolik kol, kruhů, koulí, puntíků, teček … To sem prostě patří!!! 

Jenže chodí divné zprávy! Země je placatá! Všechno kulaté a puntíkaté je 
potřeba ze světa zlikvidovat. Jak dlouho to takto vydrží, než se stane něco 
hrozného? Už o tom psali i v novinách! Četli jste to? 

Myslím, že je nejvyšší čas s tím něco udělat! 
------------------------------------ 

III. běh – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Termín:    9. – 13. 7. 2018 
Čas:    denně od 8:00 do 16:00 hodin  
Věková kategorie:  1. – 5. třída 
Cena poukazu:   1.400,- Kč  
Hlavní vedoucí:   Simona JEHLIČKOVÁ 
Zaměření: = Kdo si hraje - nezlobí = 
I v letošním roce bude pro vás připraven pestrý program se spoustou 

zábavy při sportovních soutěžích, výtvarném tvoření i výletech a návštěvách 
zajímavých míst v blízkém i vzdálenějším okolí. 

Přijďte si užít jeden z prázdninových týdnů s námi!  
------------------------------------ 

Přihlášky na všechny tyto tábory si můžete vyzvednout 
v KZČ “Eldorádo” od pondělí 26. 2. 2018 od 7:30 hod. 

 
Bližší informace získáte na tel. 499 859 956 nebo na eldorado@zsmltu.cz 

u pracovníků KZČ „Eldorádo“, ZŠ Mládežnická. 
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Akce chystané na únor 
 Ve dnech 15. a 16. 2. proběhne v našich tělocvičnách další ročník 

softbalového turnaje „Trutnovská dračice“. Všichni příznivci jsou srdečně 
zváni. 

 4. 2. proběhne na domácí střelnici ZŠ Mládežnická 4. kolo soutěže 
Vrchlabsko-Trutnovská střelecká liga.  

 

První pololetí šk. roku v podání našich střelců 
 V měsících listopadu a prosinci  proběhlo několik sledovaných velkých 
závodů ve střelbě ze vzduchové pistole, kterých se zúčastnili Filip Strachota a 
Martin Stárek. Vzhledem k tomu, že se jednalo o sledované závody pro 
reprezentaci, je požadováno, aby se i dorostenci účastnili v kategorii mužů. 
Závodu se tedy účastní všichni talentovaní střelci z celé republiky, včetně 
stávající reprezentace a účastníků ze zahraničí. Proto výsledky obou mohou být 
dobré, přesto umístění v takové konkurenci je obtížnější.  
 Jednalo se o soutěže Grand Prix NISA a VC Stráže nad Nisou, které 
proběhly 13. a 14. 11. 2017 v Liberci. Filip Strachota se zúčastnil obou závodů a 
skončil na GP NISA na 20. místě. Druhý den na VC Stráže se Filip umístil na 21. 
místě a Martin Stárek na 22. místě. Na střelnici v Plzni ve dnech 25. a 
26. 11. 2017 se uskutečnily dva závody GP Rapidu Plzeň, kde se první den 
umístil Martin na 43. a Filip na 51. místě. Druhý den Filip na 18. a Martin na 33. 
místě. V prosinci 9. a 10. 12. 2017 se uskutečnily v Plzni další dva závody GP 
Praha, kde se Filip Strachota 
umístil po oba dny na 15. místě 
a Martin Stárek v sobotu na 21. 
místě a v neděli na 22. místě. 
 V průběhu tohoto půl roku 
také proběhla všechna 4 kola 
Liberecké vzduchovkové ligy 
2017-2018. Těchto čtyř závodů 
se zúčastnil Martin Stárek, který 
se celkově po sečtení nejlepších 
tří kol umístil na krásném 
konečném 3. místě. Dále 
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v tomto období proběhla první tři kola Vrchlabsko-Trutnovské ligy ve střelbě ze 
vzduchové pistole. Mimo již zmíněných dvou střelců se třetího kola zúčastnili 
úplní nováčci, kteří začali s tréninkem poprvé v říjnu 2017. Jedná se o Lucii 
Zoufalou, Martina Suchého a Víťu Krejčího. Všichni tři si zaslouží pochvalu za 
umístění, zvláště pak Lucka, která začala s tréninkem ve střelbě z pistole až 
v prosinci, přesto nastřílela z možných 400 celkem 264 bodů. Za dorostence se 
také této ligy účastnil Martin Stárek, který je průběžně po třech kolech na 
druhém místě a jeho nejlepší nástřel je pěkných 361 bodů. Filip Strachota už je 
v kategorii juniorů, která je spojena s kategorií mužů, kde je celkový počet ran 
navýšen ze 40 (což střílí dorostenci) na 60 ran. V této kategorii je celkově po 
třech kolech na krásném 3. místě. 
          Jaroslav Šmejda 

 

Domácí softballistky na turnaji bez porážky 
Uplynulý víkend na ZŠ Mládežnická ve spolupráci s KZČ Eldorádo měřily 

své síly softballistky do 16ti let, a to nejen z ČR, ale i z Polska. Další ročník 
Trutnovského Draka – Memoriál Lucky Ryšavé přivítal domácí SK Horní Staré 
Město, polské Kutno, Chemii-Kotlářku Praha, Eagles Praha, Joudrs Praha, Storms 
Praha, SaBaT Praha a Radotín. Tento tradiční turnaj je zpestřením zimní přípravy 
dívek, nehraje se zcela podle „venkovních“ softballových pravidel, ta jsou 
upravena pro možnosti haly. Volíme variantu, kdy se nepálí z nadhozu, ale ze 
stativu, protože nadhazování je velice specifická činnost a dívky, které 
nadhazují, v tomto období pilují technické nadhozy. Ze stativu je pak hra daleko 
rychlejší a pro diváky zábavnější. Vše 
dopadlo pro „Horňák“ dobře, 
obhájily prvenství z loňského roku, a 
to s velikým náskokem.  Velký 
otazník bylo polské Kutno, protože 
se ještě turnaje tento tým 
nezúčastnil, ale hned po prvním 
zápase bylo vidět, že se není čeho 
bát. Jak řekl jejich trenér, jeli na 
zkušenou a chtěli vidět, na jaké 
úrovni jsou děvčata v Čechách. Svou 
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premiéru, i když ne na „opravdovém“ 
softballe měl i nový rozhodčí Petr Žák, 
který se velice dobře vedl a plnil si 
povinnosti, aby mohl od sezony 2018 
plně rozhodovat softballové zápasy. 
Rozhodoval zápasy pod vedením 
dlouholetého rozhodčího a člena Síně 
slávy Českého softballu Petra Borovce. 
Turnaj se hrál systémem každý 
s každým, takže se hrálo v sobotu od 

9:00 hod. až do 21:00 hod. a v neděli od 8:00 hod. do 15:00 hod. Zápas střídal 
zápas. Některé byly velice vypjaté emočně a jednou muselo dokonce dojít na tie 
break. 

Poděkování patří rodičům, kteří 
přispěli dle svých možností buď cenami 
pro týmy, nebo pomocí s úklidem, 
hráčkám z družstva žen, které pomáhaly 
s „pískáním“ a organizací.  A 
samozřejmě fanouškům na ochozech. 
Také bufet jel skvěle díky Jardovi a 
brigádnicím.  

Zároveň s turnajem proběhlo i 
školení zapisovatelů Iscore Standart. 
Zkoušky úspěšně splnili Edita Binková, Anička Binková a Káťa Jindrová (SK Horní 
Staré Město), Jan Kyncl a Gabriela Horčičková (Rytíři Trutnov) a Vendula 
Hanáková (Sparks Mladé Buky). Osvěžili si své znalosti i další, kteří ale neskládali 
zkoušky. 

Výsledky:  
    Vítězství        Doběhy    Obdržené      Pořadí 

Trutnov  7  212   69   1. 
Joudrs  6  170   131   2. 
Eagles  4  188   122   3. 
Storms  4  159   157   4. 
Sabat  3  155   157   5. 
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Radotín  3  139   142   6. 
Kotlářka  1  140   204   7. 
Kutno  0  69   216   8. 

 
Text: Jana Klempířová 

Foto: Tomáš Pek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBĚR   PAPÍRU      
 Obracíme se na žáky, rodiče a zaměstnance školy s žádostí o spolupráci při 
sběru papíru. 

Vyhlašujeme soutěž jednotlivců i tříd /od 4. do 9. tříd/ ve sběru papíru. 
Způsob sběru papíru ve školní družině zůstává stejný. Nejlepší jednotlivci ze tříd 
budou odměněni a třídy, které nasbírají největší množství papíru, dostanou 
finanční příspěvek na školní výlet nebo jinou třídní akci. Papír nemusí být 
tříděný, ale nesmí obsahovat nečistoty, izolepu, atd. 

 
Papír budeme vybírat a vážit u šaten na 2. stupni ve středu: 

14. 02. 2018 od 730 do 830 hod. a od 1400 do 1600 hodin 
21. 03. 2018 od 730 do 830 hod. a od 1400 do 1600 hodin 
25. 04. 2018 od 730 do 830 hod. a od 1400 do 1600 hodin 
23. 05. 2018 od 730 do 830 hod. a od 1400 do 1600 hodin 

Karton již z kapacitních důvodů nebereme. 
Kontakt na pracovníky KZČ : eldorado@zsmltu.cz, 499859956, 731106065 
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