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

Etické dílny u prvňáčků

V lednu naši prvňáčci měli připraven program „Hrajeme si spolu“.
Pod vedením paní Ing. Bc. K. Mihatschové si formou her trénovali trpělivost,
vzájemnou spolupráci a zopakovali si principy kamarádství. Dětem i paním
učitelkám se program líbil a těšíme se na další setkání.
Učitelky 1. tříd

Za zvířátky do lesa

Ve čtvrtek dne 24.1. jsme se s dětmi z 1. A a
1. B vydali do lesa k nedalekému krmelci. I když
byla cesta náročná, počasí nám přálo, a dokonce
jsme přinesli zvířátkům něco na přilepšenou –
ovoce, zeleninu, kaštany i bukvice.
Třídní učitelky 1. A a 1. B

Zadními vrátky za zvířátky v lese...

Hned první týden po vánočních prázdninách jsme se ve středu 9.1.2019
vydali za zvířátky ke krmelci do nedalekého lesa, abychom jim donesli něco
dobrého na zub, žaludy, kaštany a pečivo. Cestou jsme si užívali zimních
radovánek, trefovali jsme se sněhovými kuličkami do stromu, pozorovali stopy
ve sněhu a zahráli si sněhovou bitvu, do které se zapojili i naše paní učitelky a
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asistenti. Do sněhové peřiny jsme udělali pár andělíčků a někteří si zkusili i
salta.
Bylo nám nádherně, vyučování v přírodě nás všechny velmi bavilo a už teď
se těšíme, až spolu zase někam vyrazíme. Vycházka za zvířátky do lesa se nám
velmi líbila a moc jsme si ji užili. Doufáme, že zvířátka budou mít rovněž velkou
radost z přinesené nadílky.
Třídní učitelky, asistenti a žáčci 2.A a 2.C

Tělocvik na sněhu aneb 2.A v akci :)

Sníh krásně padal a všude bylo
bílo, a tak jsme se v lednu domluvili a
společně jsme si užili zimní radovánky,
vydali jsme se totiž dovádět na kopec
hned u školy, abychom neztráceli čas
zdlouhavým přesunem a mohli hned
radostně dovádět a skotačit. Sněhová
nadílka lákala ven každým dnem víc a
víc, a tak jsem si donesli do školy sáňky,
boby a hlavně teplé zimní oblečení a
vyrazili
místo
do
tělocvičny
na sníh. Radostné
zvolání
"Hurááááá, na kopec" zahájilo jízdu vpřed, vzad, dělali
jsme hada a další kaskadérské kousky… zkrátka, každý si
to užil, čas utíkal rychle, jsme moc rádi, že jsme ještě
v závěru stihli postavit sněhový bunkr, ve kterém jsme se
téměř všichni schovali :). Už teď se zase moc těšíme
na další naši akci.
Děti z 2. A a p. uč. Strnadová
a p. asistentka Mohelská
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Kouzelník ve škole

V pátek 25.1. se uskutečnilo kouzelnické vystoupení, které si pro děti
připravili žáci 2. B – Tomáš Kadlec, Rozálie Lexmanová a Adam Syrovátka.
Během krátkého programu se nejprve představil Adam a předvedl nám
kouzlo s králíčky. Rozálka si připravila dva krátké triky a využila i diváky z publika.
Třetí části programu se zhostil Tomáš a nakonec předvedl 10 kouzel, při kterých
zapojil naši mysl, představivost a ukázal šikovné ruce.
Na to, že to byla premiéra, se děti úkolu zhostily více než skvěle.

Ještě je co zdokonalovat

Ještě je co zdokonalovat, ale již víme, jak se říká "Vaření je umění". Ano,
kulinářský um je hlavně o kreativitě, chuti a vzhledu. První kontakt s podávaným
pokrmem je vizuální a zde nejvíce záleží, zda nám bude chutnat či nikoliv.
J. Schierová

Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 16. ledna 2019 proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády na ZŠ
Komenského. Celkem se ho zúčastnilo 36 žáků základních škol a gymnázií.
I my jsme měli své zástupce. Jakub Štosek z 9. A skončil na vynikajícím
7. místě, Adam Skořepa z 9. B na 23. místě a Filip Šamal na 29. místě. Téma
letošní olympiády bylo opravdu obtížné, zdaleka nestačily vědomosti z hodin
dějepisu. Žáci si museli sami vyhledat a nastudovat řadu nových informací.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Vyučující dějepisu

Na vlnách přátelství

První pololetí školního roku 2018/19 je za
námi a s ním přichází i vysvědčení. Abychom si to
čekání zpříjemnili, měli jsme možnost zúčastnit se
výchovně-vzdělávacího koncertu „Na vlnách
přátelství“ hudební kapely HighVibes pod záštitou
Linky bezpečí. Hlavním tématem programu bylo
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přátelství a také oblasti, které ho ničí, jako je šikana, sociální sítě a nesprávné
využití volného času. Zazpívali jsme si tematické písně, zatancovali si, užili jsme
si to.
Všichni se do programu zapojili naplno. Tak a teď už se těšíme
na vysvědčení a jarní prázdniny.
Třídní učitelky, asistenti pedagogů a žáci 1., 2., 3. tříd

Vánoční laťka 2018
Prosinec je v naší škole měsícem velkých akcí. Patří k nim den otevřených
dveří, různé besídky, ale i sportovní klání. Tím největším sportovním zážitkem je
vánoční laťka naší školy. I letos si nejen tělocvikáři, ale také žáci devátých tříd,
připravili pro své spolužáky z druhého stupně vánoční skok vysoký. V letošním
roce se přihlásilo nejvíce závodníků. V kategorii 6. – 7. tříd celkem skákalo 30
závodníků a závodnic. Tato kategorie celou akci začala a pustila se do závodění
jako první. Skákalo se od základní výšky 95 cm, kterou překonali všichni. Poté se
zvyšovalo o 5 cm.
Nejlepšími skokankami v kategorii 6. - 7. tříd - dívky - se staly na třetím
místě Barbora Kosinková, druhou příčku si vyskákala Tereza Samková a příčku
nejvyšší si zasloužila skokanka Nikol Flečková výkonem 115 cm, všechny jsou
žákyně 6. tříd. Nejlepší skokani v kategorii 6. – 7. tříd – chlapci - bronzovou
medaili si na krk pověsil skokan Daniel Švestka, stříbro putovalo k Janovi
Augustinovi a vítězem se stal Petr Mačo výkonem 140 cm.
Krátce po 10. hodině se na rozběhovém plácku shromáždili naši nejstarší
Stránka 5

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

závodníci, kategorie 8. – 9. tříd, chlapci a dívky. Tato kategorie začínala na výšce
100 cm. Celá akce byla zaměřena také na 100. výročí vzniku naší republiky a
u příležitosti této akce věnoval každý závodník jeden symbolický skok na výšce
100 cm tomuto výročí. Poté se žáci pustili do závodění. Výška se zvedala taktéž
po 5 cm. Všechny výkony byly velmi kvalitní, bylo vidět, že skokani a skokanky
byli skvěle připraveni a výkony stály za to. Avšak vyhrát můžou jen ti nejlepší.
Postupem času a zvyšováním centimetrů se závodnické pole zužovalo až na ty
nejlepší. V kategorii 8. – 9. tříd - dívky - se na třetí místo postavila Tereza
Fišerová, druhé místo si vybojovala Kateřina Šťastná a vítězkou se stala
s výkonem 130 cm Kateřina Bučková.
Na závěr bylo připraveno to nejlepší - kategorie 8. – 9. tříd - chlapci.
Skokani předváděli fantastické výkony a už od začátku bylo ve vzduchu zdolání
rekordu školy. Nakonec rekord nepadl, ale i tak byl k vidění nádherný souboj
o zlatou medaili mezi dvěma závodníky, kteří si po stejném součtu skoků a
zdolaných výšek museli prodloužit souboj na laťce a čekat, který závodník udělá
chybu jako první. Nakonec se z vítězství radoval Jakub Žačok výkonem 140 cm,
druhé místo si vyskákal Martin Klucho a na bronz dosáhl Jakub Štosek.
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Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za skvělé výkony.
Poděkování patří učitelkám Věře Menzelové a Petře Pospíšilové za skvěle
vedený závod. Zvláštní poděkování míří ke všem deváťákům, kteří zorganizovali
celou akci a naučili se, co vše to obnáší.
Děkujeme! Tělocvikáři

FLORBALISTKY ZABODOVALY

V pondělí 21. ledna 2019 se vydalo
naše dívčí florbalové družstvo na krajské
finále do Předměřic. Po rozpačitém
úvodním zápase to naše hráčky rozjely
naplno. Po čtyřech výhrách nebylo
pochyb o tom, že vítězství bude patřit
„Trutnovským tygřicím“ z Mládežky.
Odměnou byly nejen zlaté medaile a
pohár, ale hlavně postup do národního
finále v Olomouci. Úspěch podpořila
ještě naše hráčka Anička Hauferová,
která byla vyhlášena hvězdou turnaje.
Dále se na úspěchu podílely gólmanka
Anička Sturmová a hráčky Áďa Ryšavá,
Terka a Míša Svobodovy, Hela Kubečková, Viky Kobosová a nejmladší Anička
Hrodková.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Držíme palce do dalších
bojů.

STŘÍBRNÁ PREMIÉRA

Ve středu 30. ledna se mohli poprvé žáci 4. – 5. tříd utkat v přehazované.
V Hostinném se konal první turnaj v této kategorii. Naše družstvo odjelo
s velkými ambicemi, při hodinách tělesné výchovy všichni pilně trénovali a
hledali nejlepší taktiku. Příprava se vyplatila. Při prvním zápase bohužel trochu
„zapracovala“ počáteční tréma, ale od druhého setu už to byla souhra, smeče,
bloky, tvrdé podání a skvělý postřeh. Navíc pozitivní týmový duch a vzájemné
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povzbuzování přispěly ke skvělému výsledku. V konkurenci šesti týmů (jeden
tým se nedostavil) obsadili naši hráči skvělé druhé (bohužel nepostupové)
místo.
Naši reprezentanti: A. Hauferová, A. Sturmová, A. Ryšavá, T. Svobodová,
F. Geisler, J. Fišera, J. Kadrmas a M. Syrovátka.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
V. Menzelová, uč. Tv

Vánoce ve školní družině

I letošní rok jsme se sešli u
vánočního stromečku a plni očekávání
se společně těšili na dárečky. Před
nadílkou jsme si zazpívali a navodili tak
vánoční atmosféru. Koledy a písničky o
zimě byly v podání našich nejmenších
dojemné a utvrdily nás o tom, že
vánoční čas patří k nejkrásnějším dnům
v roce.
Touto cestou bychom chtěly
popřát rodičům úspěšný a pohodový
rok 2019.
Vychovatelky ŠD

PUTOVÁNÍ ZA YETTIM

Děti ze školní družiny se vydaly v pátek 11.1. po
stopách
sněžného
muže.
Prožily
nemalá
dobrodružství, plnily úkoly, překonávaly přírodní
překážky. I přes nepřízeň počasí se akce zdařila.
Zikmundová Lada

Diskoshow v ŠD

Zrodila se nám v ŠD nová tradice. A jsme za ni moc rádi. Filip Fabian, Filip
Muličák, Tom Havelka a Adam Šelepin již podruhé připravili a zorganizovali
pro celou družinu diskotéku. Velkým pomocníkem při přípravě jim byl opět pan
Fabian, kterému moc děkujeme.
Chlapci měli připravené pro naše děti překvapení v podobě krásných
laserových efektů. Ovšem největší zážitek jsme měli z „dýmostroje“. Některé
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děti zapomněly i tančit a zkoumaly, jak ten výrobník mlhy funguje.
Takže, klobouk dolů podruhé před touto partou kluků, kteří nám rádi
věnují svůj čas. Děkujeme i Natálce Králíkové a Elišce Ročkové a těšíme se
na další diskoshow, kterou kluci plánují na konec školního roku.
Gabriela Hofmanová

Vážení rodiče, i v letošním roce jsme pro vás připravili obvyklou nabídku
letních táborů.
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ:
I. běh – LT Horní Bradlo
Termín:
Věková kategorie:
Cena poukazu:
Hlavní vedoucí:

29. 6. – 13. 7. 2019
1. – 9. třída
4.600,- Kč
Martin VALÁŠEK
Robert DRÁPAL
Zaměření: = Piráti z Bradlabiku =
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Všichni na palubu! Pojďme společně zjistit, kdo z vás je nejobávanější z pirátů
a právoplatným králem/královnou všech moří! Budeme společně objevovat
nové ostrovy, přepadávat obchodní lodě a hledat ztracené poklady, o kterých se
žádnému běžnému smrtelníkovi ani nezdálo. Spolu se vydáme vstříc
dobrodružstvím, na které jen tak nezapomeneme!
II. běh – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín:
1. – 4. 7. 2019
Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin
Věková kategorie:
1. – 5. třída
Cena poukazu:
1.400,- Kč
Hlavní vedoucí:
Simona JEHLIČKOVÁ
Zaměření: = Prázdninový rozjezd =
Chcete o prázdninách zajistit svým dětem pestrý program na dobu, kdy
s nimi nemůžete být doma?
Odstartujte první prázdninové dny s námi!
I letos připravujeme mnoho zajímavých aktivit, které s sebou přinesou spousty
zábavy, zážitků a nových kamarádů.
-----------------------------------Přihlášky na tyto tábory si můžete vyzvednout v KZČ “Eldorádo”
od pondělí 25. 2. 2019 od 7:30hod.
Bližší informace získáte na tel. 499 859 956 nebo na eldorado@zsmltu.cz u
pracovníků KZČ „Eldorádo“.
------------------------------------

Další běh tábora v Horním Bradle v tradičním termínu
27. 7. – 10. 8. 2019 uspořádá v letošním roce
spolek „Cezar, z.s.“. Nabídku zveřejní v první polovině února.
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Trutnovského draka
opět ovládly domácí hráčky
Již tradiční turnaj, Trutnovský drak – Memoriál Lucie Ryšavé, proběhl
o víkendu na ZŠ Mládežnická v Trutnově ve spolupráci s SK Horní Staré Město a
KZČ Eldorádo. Když se pořadatelům ze softbalového oddílu hlásily již na podzim
týmy, bohužel museli některé odmítnout a skončit na počtu 10. Byl to takový
česko-moravsko-polský turnaj. Pravidla jsou přizpůsobena halovým
podmínkám, míč se pálí ze stativu, hra je potom rychlejší a divácky atraktivnější.
V sobotu se podařilo odehrát dvě
základní skupiny, i když harmonogram
nabral trochu skluz a hrálo se skoro do
devíti večer. Ale protože většina týmů
byla ubytována přímo v tělocvičnách
nebo blízkém okolí, tak to zase moc
nevadilo. Navíc po skončení turnaje
proběhlo trenérské posezení, kde se, jak
jinak, řešil softball, plánování do letní
sezony a sdílení zkušeností.
V neděli ráno se začínalo brzy, již
v 8:00 hod, aby i vzdálenější týmy měly
šanci se včas a pohodlně dostat domů.
Semifinále bylo ještě pořád „v klidu“,
zápasy probíhaly podle plánu, ale krátce před polednem začaly zápasy
o umístění, a to se začaly dít věci. Souboj o 5. místo mezi Joudrs ml. A SaBaT
musel být rozhodnut až v druhém T-breaku. Po základní hrací době skončil
18:18, po prvním prodloužení se podařilo dát oběma družstvům pouze 1 bod a
štěstí se v druhém prodloužení usmálo na Joudrs, kdy o jediný bod zvítězili.
I ostatní zápasy byly napínavé, skončily jen o pár bodů a od začátku nebylo vždy
vše jasné.
Pořadatelé vyhlásili individuální ceny, z každého družstva byla vybrána
hráčka, která si zasloužila drobný dárek.
Konečné pořadí a oceněné hráčky
1. SK Horní Staré Město (Kristýna Bednářová – za skvěle odehraný post, kde
hrála poprvé)
2. Olympia Blansko (Kateřina Kinclová – za nejlepší hráčku týmu)
3. Joudrs kadetky st. (Maki Jasanská – za nejlepší pálkařku týmu)
4. Storms (Adriana Tomanová – za nejlepší zákroky v poli)
5. Joudrs kadetky ml. (Berenika Biskupová – za největší překvapení)
6. SaBaT Praha (Míša Eftimová – za nejspolehlivější hráčku)
7. SC Dvůr Králové nad Labem (Vojta Hojný – za největšího srdcaře týmu)
8. Kotlářka Praha (Anička Severová – jako nejkolenovatější hráčka)
9. Brzeg I (Aleksandra Ozog – nejlepší hráčka týmu)
10. Brzeg II (Paulina Kozielek – nejlepší hráčka týmu)
Oceněni byli i trenéři. Zasloužili si lízátka a medaile za to, že se ve svém
volném čase věnují trénování a předávají své zkušenosti dětem.
Text: Jana Klempířová
Foto: Tomáš Pek
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ZIMNÍ RADOVÁNKY
Do výtvarné soutěže ZIMNÍ RADOVÁNKY se zapojilo celkem 88 soutěžících
z 1. – 3. tříd a také děti ze dvou oddělení ŠD. Mezi tolika krásnými obrázky
nebylo vůbec lehké vybrat ty nejzdařilejší. Nakonec jsme vybrali 16 prací, za
které autoři získali diplom a malou odměnu.
1. třídy: Lucie Čeřovská 1. C, Dorotka Malínská 1. C, Týna Klabanová 1. A,
Anička Šafránková 1.B
2. třídy: Ema Čadová 2. C, Sofie Dydňanská 2. A, Jan Kulda 2. A, Petra
Lukášová 2.B
3. třídy: Adam Grundmann 3. A, Tomáš Kraus 3. A, Kristýna Hemrová 3. B
ŠD: Tereza Filipová 3. A, Kevin Vágner 3. A, Klára Švandrlíková 3. A,
Veronika Trojanová 3.B, Ilona Macháčková 1.A
Navíc všichni malí výtvarníci z 5. oddělení ŠD obdrželi sladkou odměnu,
protože právě jejich obrázky patřily k těm nej…, nej…
Všem děkujeme za tak velkou účast a oceněným blahopřejeme! Velkou
část soutěžních prací si můžete prohlédnout na výstavce v přízemí na 1. stupni.

Simona Jehličková
Akce chystané na únor


Ve dnech 16. a 17. 2. proběhne v našich tělocvičnách další ročník
softbalového turnaje „Trutnovská dračice“. Všichni příznivci jsou srdečně
zváni.



Do svých soutěží se i v únoru zapojí naši střelci – 9. 2., čeká je soutěž
v Týništi nad Orlicí a 24. 2. v Liberci.
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