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Měsíc
březen
bude
v trutnovském Tescu patřit naší
škole. Proč?
V jeho prostorách probíhají
výstavy výtvarných prací škol.
Každý měsíc – jedna škola. A
březen patří nám, naší škole.
Najdete
tam
vystavené
ty
nejkrásnější práce zejména těch
nejmenších dětí a těch nejstarších. Možná, že se budete moci pochlubit svojí
prací rodičům, kamarádovi,…
Blíží se jaro a Velikonoce, proto jsou naše dílka zaměřena právě na tyto
nadcházející dny. Doufám, že se vám všem bude výstava líbit a budete pyšní na
to, co žáci naší školy dokáží.
Mgr. Daniela Kobrlová
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Děti ze 2. a 3. tříd si zdokonalily bruslařské dovednosti v pokračovacím
kurzu bruslení na zimním stadionu. Bruslení je moc bavilo. Děkujeme lektorům
bruslení za zajímavé hodiny. Moc děkujeme panu Havelkovi za fotografie a všem
rodičům za pomoc při zavazování bruslí.
Učitelky 2. a 3. tříd

Ve čtvrtek 1.3.2018 proběhl v 6. třídách preventivně výchovný program
Hasík. Tento program vznikl v roce 1996 na stanici HZS Bruntál, po roce 1998 byl
postupně šířen po celé ČR. Podstatou je vzájemná důvěra a neustálá
komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. Velký důraz je kladen na
použití názorných pomůcek a drobných odměn pro děti. A na co jsme se
zaměřili v této první lekci?
Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi
(upřesnění dalších činností hasičů)
Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání,
nahlášení dopravní nehody a hlášení události, širší souvislosti přeměny
"dobrého" ohně v oheň "zlý", a to především ve vztahu k nezodpovědnému
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jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence), podrobnější a
více aktivní první pomoc při popáleninách, co to jsou hasicí přístroje a "ohňový
trojúhelník" a lesní požáry a požáry v přírodě.
Děkujeme lektorům a už se těšíme na pokračování, které proběhne asi za
tři týdny, a poté navštívíme HZS v Poříčí.
6.A a 6.B

Teplákový den, který proběhl v pátek 23.2.2018 se nám moc vydařil.
Většina žáků i učitelů se do této akce zapojila. K vidění byly tepláky všeho
druhu, ale také celé teplákové soupravy, v těch nás překvapily naše paní
učitelky. V teplácích jsme se učili, cvičili, ale také jsme fandili našim hokejistům
na olympiádě. Škoda, že se
našim hokejistům zápas moc
nepovedl, ale náš den se nám
vydařil na jedničku.
Zástupci žákovského
parlamentu
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Jakmile nám počasí nabídlo trošku sluníčka, vyrazily děti z 1. B
na procházku ke krmelci. Se zásobami kaštanů, mrkví nebo starého pečiva
zdolaly mírné stoupání, které vede ke krmelci. Přes počáteční potíže s bolestí
nohou, zad i hlavy se nakonec všechny děti překonaly a cesta ubíhala s veselou
náladou. U krmelce pozorovaly stopy zvířat, nasypaly zásoby a zahrály si
na honěnou. Vycházka do
lesa byla pro některé děti
velkým zážitkem, protože ne
každý do lesa běžně chodí.
Věříme, že jsme tak dětem
ukázaly, jak trávit volný čas v
přírodě.
Mgr. Dagmar Mihatschová
Lenka Kuchařová DiS.

Soutěž v recitaci
Tak jako každým rokem v tuto dobu je za námi školní kolo soutěže
v recitaci 4. a 5. tříd, které proběhlo v pondělí 12. února. Letošní ročník se setkal
u žáků s velkým zájmem. Ve výborné konkurenci všech dvaadvaceti recitátorů
zvítězila Natálie Starzyková z 5. C, druhé místo získali - Dan Havlina ze 4. B a
Natálie Ježková z 5. A, na
třetím místě se umístily
Anička Sturmová ze 4. A a
Eliška Růžičková z 5. A.
Velká gratulace všem!
Natálka
postupuje
do
okrskového kola. Přejeme,
aby se jí dařilo stejně jako
ve školním kole.
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Dne 19. 2. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v recitaci, kterého se
zúčastnilo 23 dětí z 2. stupně. Porota složená z učitelů českého jazyka rozhodla
o pořadí takto:
Ve 3. kategorii (6. a 7. třídy)
1. místo – Karolína Tučková z 6. A
2. místo – Gabriela Archlebová ze 7. B a Michal Šrejber ze 7. A
3. místo – Zuzana Šedivcová z 6. A a Sebastian Sadlek ze 6. B
Ve 4. kategorii (8. a 9. třídy)
1. místo – Barbora Janáková z 9. A
2. místo – Hana Schubertová z 8. B
3. místo – Lucie Heráková z 9. B a Tomáš Hnyk z 9.A
Do okresního kola, které se koná 27. 3. 2018 v Divadýlku Trdýlko v ZUŠ,
postupují vítězové z 1. místa.
Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme!

Skvělý úspěch Terezy Žitnákové
Tereza Žitnáková z 9.A postoupila do krajského kola Olympiády z českého
jazyka, které se koná 5. 4. 2018. Gratulujeme a přejeme co nejlepší umístění.
Druháci a třeťáci soutěžili ve zpěvu a recitaci
Dne 19. 2. 2018 se sešli mladí umělci ze druhých a třetích tříd, aby změřili
své síly ve zpěvu a recitaci. Předvedli zdařilé výkony.
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Výsledky ve zpěvu:
1. místo - Julie Bolehovská
2. místo - Amelie Augustová a Tomáš Kraus
3. místo - Kateřina Pokorná a Pavel Pejchal
Výsledky v recitaci:
1. místo - Adéla Trejbalová
2. místo - Kateřina Čapková a
Nikol Pumprová
3. místo - Matěj Novák a Dominik Pejcha
Do okresní kola postupuje Julie Bolehovská.
Gratulujeme a držíme palce.
Učitelky 2. a 3. tříd

Letošní chemická olympiáda byla zaměřena na poznávání vlastností kovů.
Účastníci si ověřili schopnost dohledat informace z různých zdrojů. Dovednosti
praktické si vyzkoušeli v laboratoři při kolorimetrickém stanovení obsahu železa.
Pořadí se průběžně měnilo a výsledek je uveden výše.
Vítězům gratuluji.
Ing. Ilona Kutová, vyučující chemie
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Jméno

Domácí
příprava

Test

LP

Celkem

Pořadí

Mikešová 69,5 b.
Jurčeková 69
Dvořáková 69

18
27,5
22

18
18
26

105,5
114,5
117,5 b.

6.
2.
1.

Zárubová
Szelkeová

65,5
62,5

21
21

22,5
30 b.

109
113,5

5.
3.

Kulda
Laubová
Pražák

60
58,5
37

35 b.
21
21

0
30 b.
0

95
109,5
58

7.
4.
8.

Po roce opět přišel čas vzít do ruky atlas a zamyslet se nad zeměpisnými
úkoly. Ano, správně. Je tu zeměpisná olympiáda a její řešitelé.
Hrstka statečných, bylo jich více než sedm, se statečně prala s úkoly,
nad kterými si občas trochu museli lámat hlavu. Většinu mohli bezpečně najít
v atlase, nad jinými trochu uvažovat nebo vyhledávat data. Pokud se soutěžící
umí dobře vyznat v mapě, najít potřebná místa ze zadání a vyčíst informace
z tematických map, tak měli vyhráno.
Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie - mladší (6. až 7. třída) a starší (8.
až 9. třída) žáci si na
začátku
vyzkoušeli
poznávačku,
vybírali
z několika možností a
přiřazovali vlajky států,
města, tvary státních
území. V druhé části
samostatně řešili úlohy.
Nejbystřejší řešitelé si
po zásluze vybojovali
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dobré body a umístili se na nejvyšších příčkách. Každý mohl do svých testů
nahlédnout a poznat, kde udělal chybu nebo se ujistit, že daný úkol vyřešil
správně.
Děkujeme všem zúčastněným bez ohledu na umístění, účast je mnohem
důležitější. Příští rok opět u atlasů.
Pořadí (kategorie A):
Pořadí (kategorie B):
1. místo
Ondřej Korotvička (7.B)
Jiří Kulda (9.B)
2. místo
Vít Rosůlek (7.B)
Jakub Štosek (8.A)
3. místo
Adam Mareš (6.A)
Dan Augusta (8.B)
Vyučující zeměpisu

V těchto dnech jsme odeslali do výtvarné soutěže „Maestro hledá
maestra“ výkresy, které se vám při hodinách výtvarné výchovy během
1. pololetí nejvíce povedly. Seznam 21 žáků, jejichž práce byly vybrány,
najdete na nástěnce v učebně výtvarné výchovy b 402. Bohužel podmínky
soutěže nám nedovolily poslat více než jednu práci od jednoho žáka, i
když některé výkresy by si to určitě zasloužily. A teď už budeme jen
čekat na výsledky soutěže.
D. Kobrlová

Ve středu 14. února se dívky 2. - 5. tříd a 6. - 9.
tříd vydaly s plnou florbalovou výzbrojí na ZŠ R.
Frimla, kde se konal tradiční turnaj škol – Krkonošský
florbalový pohár. Florbalistky mladší kategorie prošly
turnajem bez porážky a po zásluze obsadily první
místo. Starší děvčata okusila výhru, porážku i remízu
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a nakonec se usadila na krásném druhém místě. Tento úspěch okořenilo ještě
vyhlášení nejlepší hráčky a gólmanky turnaje.
Obě trofeje si odnesly florbalistky z Mládežky - Anička Hauferová a Anička
Sturmová. Tímto skvělým výkonem dívky určitě oslavily i svátek sv. Valentýna.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy těmto děvčatům – A. Ryšavá, T.
Svobodová, A. Hrodková, N. Kobosová, T. Samková, A. Sturmová, A. Hauferová,
K. Šťastná, V. Vobrubová, E. Seidelová, T. Šrejberová, M. Šťastná, A. Szelkeová, a
B. Janáková.

V minulém týdnu se na naší škole pořádalo Mistrovství České republiky
v boxu juniorů a juniorek. U příležitosti této akce jsme se s organizátory panem
Milošem Kašparem a panem Milanem Ondráškem domluvili, že nám umožní
nahlédnout pod „pokličku“ tohoto sportu a dovolí žákům naší školy vstoupit
do ringu a zkusit si lehce zaboxovat. Tato nabídka se všem zalíbila a postupně se
učitelé se svými žáky přišli podívat do ringu. Velké poděkování patří
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organizátorům za tuto bezvadnou zkušenost a hlavně velké poděkování panu
Milanu Ondráškovi, který připravil pro hodinu speciální tělesné výchovy
dvouhodinovou ukázku, jak to na boxerském tréninku funguje. Žáci dostali
hodinu kondičního tréninku a poté jim bylo ukázáno pár základních pohybů
boxera v ringu.
Fotografie z této akce naleznete na www.zsmltu.cz – galerie / fotogalerie.
Organizátorům moc děkujeme.
Bc. Jiří Šembera

Mrazivé zimní počasí, lyže, sjezdovka, nespoutaná příroda uprostřed lesů,
instruktoři, sedačková lanovka, horký čaj, zasloužená sušenka… dva týdny děti
ze ŠD, které se chtěly naučit lyžovat, nebo se zdokonalit v tomto krásném
zimním sportu, jezdily do skiareálu
Bret u Žacléře.
Akce proběhla tradičně ve
spolupráci s panem M. Bavorem ze ski
-academy. Celkové zázemí pro děti,
sjezdovky vhodné pro začínající a
mírně
pokročilé
lyžaře,
skvělí
instruktoři, zážitky ze snowtubingu a
pátečních závodů - to vše mne
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utvrdilo v tom, že dnes již dlouholetá spolupráce naší ŠD s panem Bavorem
zůstává stále dobrou volbou.
Gabriela Hofmanová, ved. vychovatelka ŠD

Dvě medaile zůstaly v Trutnově
Zlatí Rytíři, bronzové holky z “Horňáku”, taková je bilance softballového
turnaje, který ve spolupráci s KZČ Eldorádo při ZŠ Mládežnická Trutnov
uspořádal softballový oddíl SK Horní Staré Město. Turnaj byl určen dětem do 13
-ti let a kromě již tradičních účastníků přijal pozvání i tým z Olympie Blansko.
Přijeli poprvé, předvedli skvělé výkony a odvezli si druhé místo.
Turnaj začal v sobotu v 9:00 hod., pokračoval do sobotních večerních
hodin a končil skvělým finálovým zápasem v neděli ve 14:00 hod. Program byl
náročný, zápas střídal zápas, ale vše se podařilo odehrát v naplánovaných
časech, i když se muselo přistoupit k dvěma prodloužením, a to v zápasech SK
HSM a Olympia Blansko (výhra domácího HSM 21:20) a SaBaT Praha a Eagles
(výhra SaBaTu 19:18). Některé zápasy byly tak vypjaté a plné emocí, že přes
fandění diváků nebylo slyšet vyhlašování rozhodčích. V každém týmu se najde
mnoho softballových nadějí, které, pokud vydrží, čeká určitě skvělá extraligová
softballová kariéra.
Protože díky rodičům hráček z pořádajícího oddílu bylo hodně cen
na rozdávání, mohlo dojít k ocenění dvou hráčů z každého týmu. Jako nejmladší
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byli vyhlášeni:
Viktorka Melišová (2009) - SK Horní Staré Město
Ema Vanačová (2007) - Eagles Praha
Lucka Horová (2008) - SaBaT Praha
Hynek Halenár (2010) - SC Dvůr Králové nad Labem
Sára Lipnerová (2007) - Olympia Blansko
Ondra Kvíčala (2008) - Rytíři Trutnov
Evka Jirošová (2010) - Storms ZŠ J. Wericha Praha
Jako nejlepší hráči z týmu byli ohodnoceni:
Natálka Töröková - SK Horní Staré Město
Karolína Koppová - Eagles Praha
Anetka Moravcová - SaBaT Praha
Terezka Pavelková - SC Dvůr Králové nad Labem
Áňa Jelínková - Storms ZŠ J. Wericha Praha
Díky patří všem rodičům hráček za hezké ceny pro týmy, rozhodčím a
všem, kteří pomáhali s organizací, všem v bufetu za vzornou péči o hladové
krky.
Konečné pořadí:
1. Rytíři Trutnov
2. Olympia Blansko
3. SK Horní Staré Město
4. SC Dvůr Králové nad Labem
5. SaBaT Praha
6. Eagles Praha
7. Storms ZŠ J. Wericha Praha
Těšte se na letní sezonu, kdy na hřišti v Horním Starém Městě můžete
vidět extraligu kadetek 12.-13. 5. 2018 a extraligu žákyň o týden později, 19.-20.
5. 2018.
Jana Klempířová

Mladí rybáři skládali zkoušky
Dne 22. 1. 2018 proběhly v rybářském kroužku zkoušky z vědomostí a
znalostí rybářských předpisů, zákonů a poznávání života kolem vody či v ní.
Všichni přítomní zkoušku zdárně složili k rukám hospodáře ČRS Trutnov
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p. Nohejla a vedoucího rybářské stráže p. Cinka. Nutno
podotknout, že přijel i jeden člen rybářského kroužku z
Pilníkova a 5 chlapců z rybářského kroužku z Bernartic.
Všichni prokázali, že první povolenka, která je pro ně
zdarma, bude v dobrém držení začínajících rybářů. Tímto
však práce rybářského kroužku Eldorádo nekončí. Právě
naopak…
Za vedoucí J. Morávek

Zprávy ze školního klubu Chobotnice
Naše cesta kolem světa za 10
měsíců stále pokračuje! V lednu a
únoru jsme s Chobotnicí cestovali po
Asii. Nejprve jsme se vypravili do
orientální Indie, kde nás provázel
delegát Ganéša podobný slonovi.
Vysvětlili jsme si, co znamenají barvy na
indické vlajce, vyzkoušeli si malování
henou a zahráli tradiční indickou deskovou hru carrom.
Pak už jsme ale pospíchali do Pchjongčchangu na zimní olympijské hry.
Chobotnici jsme si vyzdobili vlastnoručně namalovanými olympijskými kruhy a
českým olympionikům napsali povzbuzující vzkazy. Abychom nezůstali stranou,
uspořádali jsme si vlastní chobotnicovou olympiádu! Před zapálením
olympijského ohně si však děti musely vyrobit lyže a
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snowboardy z tvrdého papírů a potrénovat jízdu na čas. Naši stateční sportovci
se utkali v biatlonu, curlingu a nezalekli se ani vědomostního kvízu. A došlo i na
čokoládové medaile!

Všem zúčastněným děkujeme za příjemné sportovní odpoledne a
gratulujeme vítězům!
Anna Kasperová a vych. ze ŠK

SBĚR v březnu
Z organizačních
důvodů
rušíme
21. 3.
sběrový den na II. stupni
ZŠ. Papír budeme opět
vybírat ve středu 25. 4.
v časech 7:30 – 8:30 a
14:00 – 16:00 na obvyklém
místě u šaten II. stupně.
Děkujeme za pochopení.
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