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Výtvarná výchova ve 2.B 
 Při hodině výtvarné výchovy si žáci 2.B mohli vyzkoušet skupinovou práci. 
V rámci propojování mezipředmětových vztahů jsme námět čerpali 
ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Kromě opakování částí těla jsme i 
posilovali třídní kolektiv. 
        Třídní učitelka 2.B Aneta Daňková 

Etické dílny 8.tříd 
 V návaznosti na učební blok „Člověk 
jako jedinec“ jsme 16. 1. 2020 prošli 
programem „Na vlně emocí“. Vyzkoušeli jsme 
si reakce na rozličné situace a došli k závěru, 
že stejná situace může vyvolat různé pocity. 
Ve skupinkách  jsme vymýšleli, co asi říkali 
účastníci v ukázce z filmu, a pak jsme to 
zhodnotili. Učili jsme se, jak trénovat 
relaxační metody ke zvládání emocí. Nad 
třemi kartami jsme se ve skupinách 
dohadovali, proč zúčastnění takto reagovali. 
Hádali jsme emoce spolužáků – 
dobrovolníků. Dozvěděli jsme se, že existuje 
mobilní aplikace „Nepanikař“. Na závěr jsme 
zhodnotili, co vše jsme společně prožili.     8. třídy 
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Bruslení prvňáčků 
 Podzimní a zimní hodiny 
tělesné výchovy si žáci 1. tříd 
zpestřili bruslením. Osvojili si 
základní dovednosti v kurzu 
bruslení pod odborným 
vedením zkušených instruktorů. 
Velké poděkování patří i 
rodičům žáků za pomoc 
při zavazování tkaniček. 

Třídní učitelky 1. tříd 
 
STOP marihuaně 
 Z vyhodnocení Preventivního programu školy za loňský rok vyplynulo, že 
v rámci prevence je důležité pomoci utřídit žákům informace o zneužívání 
marihuany. Úroveň a rozsah znalostí, informovanost o zneužívání účinků je 
napříč ročníky a třídami velmi rozdílná, často vrstevníky zkreslená. Beseda 
proběhla v 7. a 8. třídách pod vedením lektora Romana Tylše a dohledem 
třídního učitele v průběhu prosince a ledna.  
Postřehy dětí: 
„Líbilo se mi, že se do programu zapojila celá naše třída.“ 
„Zapamatovala jsem si, že kvůli droze ztratíme všechny, že přijdeme o veškerou 
svobodu.“ 
„Dozvěděla jsem se hodně nových věcí a už teď vím, že to nikdy nechci zkusit.“ 
„Bylo to i zábavné, měli jsme možnost získat placku.“ 
„Pán nám hezky vše vysvětlil, bylo vidět, že o tom ví hodně.“ 
„Zaujalo mě, že se kvůli marihuaně může zničit i rodina a vztahy mezi sebou. 
Nebo že drogy se mohou objevit i v jídle.“ 
„Přednáška byla poučná a myslím, že ten, kdo by chtěl začít s marihuanou a 
jinými drogami, tak po přednášce by už nikdy nechtěl.“ 
„Byla to zajímavá přednáška, ve které jsem se dozvěděla nové informace, za 
které jsem ráda. „Ale myslím, že by jedna vyučovací hodina úplně stačila.“ 
„Nepřišlo mi dobré, že se pán ptal na otázky, které nemusí někdo vědět a 
vyvolával ty, co se nehlásili.“ 

Stránka 3 



Novinky z GaP 
 Ahojda, tak jsme zde po odmlce  se svým 
kulinářskými uměním. Zase o krůček dále. Chceme 
vám všem ukázat, jak moc dokážeme být šikovní. 
Máme v sobě hravost, ale i cit pro estetiku, také 
barvy nám nevadí. No, podívejte se sami, jak nám 
to jde. 
 
Žákyně GaP 6.C: Janičová Petra, Schmittová Nikol a 
Rálišová Eliška. 
 
 

Mandala dětem 2020 
 V tomto roce se opět žáci naší školy  zúčastnili 
soutěže Mandala dětem. V letošním ročníku máme v 
galerii 94 mandal. Všechny jsou moc pěkné, ale do 
kalendáře se dostane jen 53 ze všech 393. Aby tam 
byly právě ty naše, tak je třeba získat pro naše 
mandaly co nejvíce hlasů. Hlasovat můžete do konce 
února na adrese https://www.mandalaria.com/
mandaladetem/?page=1   Zástupci ŽP 

 
Výsledky školního kola 9. ročníku soutěže „Finanční gramotnost“ 
 Tuto soutěž vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve 
školním roce 2019/2020 jako soutěž typu B. Školní kola byla ukončena dle 
harmonogramu k 9. lednu 2020. Letos se jich zúčastnilo celkem 211 základních 
a středních škol a 22 761 soutěžících z celé České republiky.  
 Z naší školy se této soutěže zúčastnilo letos jenom 6 žáků. Jedna žákyně 
(Zuzka Luňáčková 4.A) za kategorii 3. – 5. třídy. Bohužel do okresního kola 
nemůže postoupit, protože okresní kolo je týmová soutěž a týmy jsou tříčlenné. 
V kategorii 6. – 9. tříd to bylo pět žáků a tři nejlepší (Martin Mohelský 9.A, 
Barbora Bláhová 6.A, Vojtěch Fišera 9.A) postoupili do okresního kola. Ukončení 
a vyhlášení výsledků okresního kola bude 7. 2. 2020. Držíme palce. 
           Mgr. S. Knapová 
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VICEMISTRYNĚ REPUBLIKY JSOU Z „MLÁDEŽKY“ 
      V předposledním lednovém týdnu se dívky 6. – 7. tříd vydaly do 
Heřmanova Městce na republikové finále školské futsalové ligy. Po předchozích 
kvalifikačních bojích se dostaly mezi osm nejlepších týmů. Turnaj začaly výhrou 
2:0 nad družstvem Stěbořic. Bohužel, to byl jeden z nejslabších celků a děvčata 
se nechala „ukolébat“ snadným vítězstvím.  
 Dva následující prohrané zápasy s Libercem a Kvasicemi byly přímo 
katastrofální. Hra bez pohybu, bez kombinací a snahy. Tato dvě odevzdaná 
utkání, hlavně v podání útočnic, neslibovaly dobré umístění. Ale pozor, přišel 
obrat a po „bouřce“ v šatně v sobě holky opět „vylovily“ své fotbalové umění a 
předvedly skvělý výkon. Kombinační hra, přesné nahrávky a střely přinesly dvě 
vítězství 5:0 a 7:0 s Plzní a Přerovem. Tímto se naše fotbalistky dostaly až do 
finálových bojů. 
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 O zlaté medaile se „popraly“ opět s celkem 
Liberce a měly co vracet. Velmi kvalitní zápas dospěl 
do konce s výsledkem 0:0, a tak přišel penaltový 
rozstřel. Tady se bohužel radovaly soupeřky, ale 
nevadí, stříbrné medaile jsou zaslouženou odměnou 
za předvedený výkon, který byl i ze strany ostatních 
trenérů a učitelů pro své týmové pojetí hry kladně 
hodnocen - psalo se na stránkách FAČR – „Trutnov 
přejel Plzeň 5:0 po opravdu krásných futsalových 
akcích“… „Finále si hráčky Trutnova a Liberce opravdu 
zasloužily za nejvyspělejší herní projev, avšak ani 
kombinační hra a individuální dovednosti nedovedly 
žádný z týmů k vytouženému gólu…“ Svůj úspěch děvčata oslavila, jak jinak, než 
pořádnou chuťovkou v „mekáči“. 
 Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy těmto hráčkám: Anna 
Marie Sturmová, Anna Hauferová, Tereza a Michaela Svobodovy, Adéla 
Ryšavá, Bára Petráková, Nikola Kobosová, Katka Kopecká a Tereza Samková. 
          Věra Menzelová a uč. Tv 
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PUTOVÁNÍ ZA YETTIM 
 Děti ze školní družiny se vydaly ve středu 8. 1. 2020 po stopách sněžného 
muže. Prožily nemalá dobrodružství, plnily úkoly, překonávaly přírodní překážky. 
I přes nepřízeň počasí se akce zdařila. 
                                                                                                             Zikmundová Lada 
 
VÁNOCE V I. ODDĚLENÍ ŠD 
 Na sklonku loňského roku se v našem oddělení udála spousta radostných 
překvapení. Nejprve nám „Ježíšek“ nadělil krásný nový nábytek a koberec, který 
našemu oddělení moc sluší. U nových stolečků se nám příjemně kreslí, stříhá i 
povídá. Na novém koberci si užíváme odpočinek při četbě či rozmanitých hrách. 
 Také jsme našli pod vánočním stromečkem zábavné hry a hračky, které si 
pečlivě ukládáme do nových skříněk a poliček. Ze všeho nového máme velkou 
radost a společně si vše náležitě užíváme. Děkujeme „Ježíšku“. 
                                                                              Šárka Ryšanová a děti 

 
Karneval v ŠD 
      Proměnit se alespoň na chvilku v princeznu, vílu, čaroděje, rytíře či jinou 
pohádkovou postavu? Nic není nemožné, alespoň ne ve školní družině.  
      Ve čtvrtek 23.1.2020 se ve školní družině tančilo, soutěžilo, zpívalo, a to 
vše v karnevalových maskách. Písnička s názvem Kulička, kterou si připravily děti 
z 5. oddělení, roztančila všechny děti. Tři nejlepší tanečníci byli sladce 
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odměněni. Dále získali odměnu 3 nejobratnější vítězové 
kolektivní hry s názvem Karnevalové domečky, a aby toho 
nebylo málo, na konci karnevalu dostalo 10 dětí diplom za 
krásnou, nejzajímavější, nejoriginálnější, nejvtipnější nebo 
vlastnoručně vyrobenou masku. A to vám povím, že to tedy 
nebylo vůbec jednoduché, protože všechny masky byly moc 
pěkné. 
 Velké poděkování patří chlapcům z 5. třídy 
(F. Fabianovi, F. Muličákovi, T. Havelkovi, A. Šelepinovi), kteří 
zajistili hudbu, efekty, světla, mlhu a dokonce i bublinky a také tanečnicím 
Natálce Fabiánové a Elišce Prskavcové.  
 Všem dětem, které se maškarního karnevalu zúčastnily, moc děkujeme. 
          Bc. Daniela Buroňová 

ODDĚLENÍ LOUPEŽNÍKŮ HLEDÁ TALENT 
 Nechali jsme se inspirovat televizním pořadem ČESKO – SLOVENSKO hledá 
TALENT a ve spolupráci s našimi kamarády ze 6.A jsme vyhlásili soutěž 
pro Loupežníky ze IV. oddělení školní družiny. 
 Moderátor Šimon Geisler zahájil první kolo s  dvaceti účinkujícími. Ti nám 
předvedli kouzlení, tanec, vypravování vtipů apod. Odborná porota dívek
(Anička Hauferová, Viktorka Mečířová, Terezka Cibulková, Kája  Žitnáková, 
Anička Sturmová a Šárka Bubnová) vybrala šest postupujících do dalšího kola. 
 Ve třetí finálovém kole soutěžili už jen tři účinkující (Julča Kozlovská 
s Bárou Balážovou, Dan Holča s Vojtou Kozlovským a Lucka Čeřovská) a titul 
TALENT LOUPEŽNÍKŮ  nakonec získala Lucka Čeřovská. 
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Soutěž by nemohla proběhnout bez skvělého moderátora Šimona a děvčat 
sedících v porotě, proto jim touto cestou děkujeme. Nejenže spravedlivě 
hodnotili, ale také si s námi zatančili společný tanec a zapojili se do soutěží. 
 Byly to tři skvělé odpolední programy, za které si všichni odnesli diplom za 
účast. Foto najdete v galerii školy. 
                                     Oddělení Loupežníků s vychovatelkou Ladou Zikmundovou  
 

 
 

 

 

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

I. běh – LT Horní Bradlo 
Termín:    4. – 18. 7. 2020 
Věková kategorie:  1. – 9. třída 
Cena poukazu:   4.600,- Kč 
Hlavní vedoucí:   Bc. Jiří ŠEMBERA 
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II. běh – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Termín:    7. – 10. 7. 2020 
Čas:     denně od 8:00 do 
16:00 hodin  
Věková kategorie:  1. – 5. třída 
Cena poukazu:   1.400,- Kč  
Hlavní vedoucí:   Simona JEHLIČKOVÁ 
Zaměření: = Prázdninová mozaika = 
 I letos nabízíme příměstský tábor dětem, které během dne zažijí se svými 
vrstevníky spoustu zábavy a odpoledne se vrátí domů. 
 Staňte se začátkem prázdnin součástí pestrobarevné mozaiky výletů, her, 
soutěží, tvoření a hlavně dobré nálady. 
           Těšíme se na vás 
 

Přihlášky na tyto tábory si můžete vyzvednout 
v KZČ “Eldorádo” od pondělí 24. 2. 2020 od 7:30hod. 

Bližší informace získáte na tel. 499 859 956 nebo 
na eldorado@zsmltu.cz u pracovníků KZČ „Eldorádo“. 

 
 

Trutnovského Draka ovládly domácí týmy 
 Další ročník úspěšného turnaje pro softbalové hráčky do 16 let, Memoriál 
Lucie Ryšavé, má za sebou SK Horní Staré Město a KZČ Eldorádo Trutnov. Hráčky 
a hráči softballu a baseballu odehráli za uplynulý víkend 25 utkání. 
 Hrálo se systémem každý s každým a poté už o umístění. Některé zápasy 
dopadly celkem jednoznačně, ale některé byly opravdu napínavé. Díky skvělé 
divácké atmosféře se týmy doslova praly o každý bod. 
 Pro pořadatele byl velkým překvapením tradiční tým Storms Řepy z Prahy. 
Pod vedením reprezentačního trenéra národního týmu žen Vojtěcha Albrechta 
předváděly hráčky skvělé výkony. Dokonce se jim podařilo v základní části 
porazit účastníka finále Rytíře Trutnov. Dalším velkým překvapením byl tým SC 
Dvůr Králové nad Labem. Ten dokázali porazit Eagles Praha, a tím dostal Rytíře 
do finále. Hráčky ze Dvora Králové posílí v nadcházející sezoně tým trutnovských 
kadetek a vypadá to na výborný tým. 
 Bohužel, hned v sobotu se zranila hráčka Eagles Praha, která si při boji o 
metu vykloubila rameno a musela odjet do nemocnice. Eagles Praha přijeli 
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pouze s devíti hráčkami, ale protože se jednalo o přátelské zápasy, do dalších 
bojů je posílily hráčky domácího oddílu SK HSM. 
 Nutno poděkovat všem hráčům za skvělé sportovní chování, trenérům, 
kteří pomáhali jako rozhodčí, a rodičům za pomoc.  Dokonce se do pískání pustil 
po pauze i Jaromír Seidl, dlouholetý předseda oddílu. 
 Odchovankyním SK Horní Staré Město se vedlo skvěle. V základní části je 
dokázali porazit jen Rytíři, takže nezbývalo nic jiného, než je porazit ve finále, a 
to se podařilo výsledkem 24:14. Po ukončení v neděli byly kromě celkového 
umístění vyhlášeny i individuální ceny. Ceny trenérů si odnesly: 
  Anežka Krajčová a Viki Sedláčková (SK Horní Staré Město) 
  Barbora Černá a Beáta Bartoníčková (Pasos Pardubice) 
  Veronika Němečková a Aneta Jarolímová (SC Dvůr Králové n.L.) 
  Kateřina Marková a Nika Peerová (Eagles Praha) 
  Majda Stará a Sára Novotná (Storms Praha) 
  Ella Dědová a Tereza Süssemilchová (Kotlářka Praha) 
  Lukáš Michera a Šimon Tuček (Rytíři Trutnov) 
Pořadí turnaje: 
 1. SK Horní Staré Město 
 2. Rytíři Trutnov 
 3. Storms Praha 
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 4. Eagles Praha 
 5. SC Dvůr Králové nad Labem 
 6. Kotlářka Praha 
 7. Pasos Pardubice 
 Dalším halovým turnajem oddílu softballu SK Horní Staré Město je turnaj 
pro žákyně do 13 let, hrát se bude 1. a 2. února opět na ZŠ Mládežnická. Další 
info o oddílu získáte na jeho facebooku a instagramu. 
          Text: Jana Klempířová 
          Foto: Tomáš Pek 
 
Akce chystané na únor 
 Do svých soutěží se i v únoru zapojí naši střelci – 1. 2 a 29. 2. je čekají 

soutěže v Týništi nad Orlicí a ve dnech 12. – 14. 2. zavítají do Plzně, kde 
kromě závodů absolvují i soustředění pod vedením reprezentačních 
trenérů. 
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Mládežnická otevřela dílny 21. století 
Významným dnem mohou být ve škole i pololetní prázdniny. Na naší škole 

rozhodně byly. Slavnostně jsme otevřeli nové polytechnické dílny. 
 Kladívko, šroubovák a pilník jako symboly školních dílen? Naše moderní 
dílny vypadají úplně jinak, a to díky projektu „Techtle mechtle s technikou a 
mechatronikou na ZŠ“ realizovanému v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu. Jsou vybaveny počítači, tablety, 3D tiskárnami, roboty, 
interaktivními projektory a vizualizéry. Čisto je v nich tak, že připomínají spíše 
laboratoř. 

K dispozici nyní máme čtyři učebny. V 
jedné děti pracují s nářadím. Jsou v ní 
pracovní stoly a ponky se svěráky, 
nadstandardně vybavené a vhodné pro 
týmovou práci, ale také zcela nový 
soustruh nebo stojanová vrtačka. 
 Další místnosti jsou zaměřené na 
robotiku a populární 3D tisk. Pro žáky 
jsou připraveni miniaturní ozoboti, 
okouzlující robot Dash, mBoti, letka 

malých programovatelných dronů, stavebnice SAM Labs a Lego Mindstorms 
EV3, elektronická platforma Arduino, pro přírodovědné předměty senzory a 
čidla Pasco. To vše je doplněno o nové počítače a iPady, aby bylo kde roboty 
naprogramovat a následně rozhýbat. Svůj vlastní prostor mají 3D skener a 3D 
tiskárny a také školní frézky, které jsou umístěny ve strojové části moderní dílny. 
 Naším cílem je podpořit 
popularizaci techniky a technického 
vzdělávání, podněcovat kreativní 
myšlení žáků k řešení problémových 
úloh, vytvářet návyky pro práci v týmu, 
rozvíjet komunikační dovednosti a vše 
potřebné pro jejich úspěšnost ve škole i 
mimo ni. Vzniklo tady pracoviště, na 
kterém jsou děti vedeny k technickému 
myšlení, ale také k praktičnosti v 
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běžném životě. Dřív se v dílnách dělaly jednoduché výrobky a algoritmus dílčích 
postupů byl také jednoduchý, většinou bez jiných variant řešení. Nyní mají žáci 
obrovskou škálu možností variantního řešení, přemýšlení musí probíhat jinak, 
algoritmy jsou složitější, mohou si také volit svoji vlastní náročnost. Dílny budou 
k dispozici žákům od první do deváté třídy. Maximální využití očekáváme 
v rámci rozšířené výuky informatiky, ve volitelných předmětech a v rámci 
zájmových kroužků.  
 Projekt dílen za 12,5 milionu korun, který byl realizován i díky velké 
vstřícnosti zřizovatele – města Trutnova, umožnil škole vyřešit bezbariérový 
přístup do budovy, vybudování venkovní učebny a velkým posunem je také 
nadstandardní řešení vnitřní konektivity školy. 
 Do našich nových dílen můžete nahlédnout ve školní fotogalerii: 
www.zonerama.com/zsmltu/Album/5975422 nebo se přijít podívat osobně. 
Jste srdečně zváni. 

Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele 
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 
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 A je to opět tady! Po roce vyhlašujeme Den Off-line! Den „D“ je 15. únor. 
Během tohoto dne ve škole nebudou fungovat počítačová síť, internet, kopírky a 
nebudeme používat ani mobilní telefony.  V dnešní době, kdy si nedokážeme 
představit život bez počítače, telefonu či internetu, je hrdinským kouskem zvládnout 
alespoň 24 hodin být off-line. Proč tuto akci pořádáme?  
 Myslíme, že je důležité, aby si člověk uvědomil svoji závislost na technologiích, 
na internetu a na virtuálním světě online komunikace. Naše děti nezažily svět bez 
internetu ani mobilního telefonu a internetová džungle je jim domovem. Čím dál víc 
se vytrácí osobní kontakt a i banální domluva, zda se půjde do kina, se odehrává 
ve virtuálním světě messengerů. 
Zkuste si udělat doma off-line den, 
oprášit deskovou hru a užít si ho.  
 Den před „Velkým Vypnutí 
Všeho“, dostanou děti pásku 
na ruku s logem akce. Ten, kdo se 
off-line dobrodružství zúčastní a 
vydrží jeden jediný den bez 
telefonu, tabletu, internetu 
dostane originální placku a 
certifikát. Bude k tomu potřeba 
potvrzení od rodičů! 
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