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Tablety v hodinách
Už i malé děti si hrají s mobily či tablety, ale že se pomocí nich můžou i
učit, to si nově zažívají děti z 1.C a 3.A.
Díky projektu Šablony II jsme získali pro děti 25 tabletů. S nimi trénujeme
při hodinách nejen matematiku či češtinu, ale i učivo o přírodě a člověku.
Dokonce pracujeme s prostorovými omalovánkami a tvoříme 3D obrázky.
Na každou hodinu s tablety se těší nejen děti, ale i p. učitelky.
P. učitelky J. Pytelová, T. Lammelová

Etické dílny 7. tříd
Protože jsme se v rámci předmětu Člověk ve společnosti učili
o komunikaci, absolvovali jsme ve středu 20. 2. 2019 program „Moc slova“
s paní Mihatschovou.
Po vytvoření jmenovek jsme se seznámili s pravidly a shlédli úvodní video
„Jsem slepý, pomozte,“ abychom si uvědomili, jak slova dokážou změnit
atmosféru. Poté jsme diskutovali o slovech pozitivních, která pomáhají, a
slovech negativních, která ubližují, a co je nám příjemnější. Zahráli jsme si
ve skupinách hru Sousoší, abychom viděli, jak užitečná může být pochvala i
kritika. Následovalo hlasování pomocí korálků na téma, co nám kazí komunikaci,
vyslechli jsme příběh o babičce ve vlaku, shlédli video o Nicku Vujicici, člověku
bez končetin, a na základě toho si povídali o lžích, vulgarismech a pomluvách.
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Na závěr jsme si vše shrnuli a vyplnili pracovní list. Dvouhodinový program
proběhl ve velmi příjemné a poučné atmosféře.
7.A a 7.B

Projektový den „Pevnosti bez legend“ pro 9. třídy v rámci šablon
Žáci devátých tříd se v průběhu hodin dějepisu dozvěděli, jak se vyvíjela
Evropa a Česká republika mezi dvěma světovými válkami. V rámci projektových
dní 18. a 19. 2. 019 pak od RNDr. Miroslava Kejzlara slyšeli podrobnosti a
zajímavosti k této době, viděli dobové fotografie, srovnávali mapy, seznámili se
s pohledy různých historiků. Podrobněji se seznámili s výstavbou pevnosti
Stachelberg. Pan Kejzlar v průběhu dne odpovídal na dotazy žáků.

Mgr. M. Škarytková
a Mgr. S. Tichá
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Školní kolo v recitaci druhých a třetích tříd
Dne 12. února 2019 se v našich třídách uskutečnilo školní kolo v recitaci.
Celkem se soutěže zúčastnilo dvanáct žáků. Každý „recitátor“ předstoupil před
porotu se svou básničkou. Všichni dokázali překonat svůj ostych a ukázali, že se
skvěle připravili. Ostatní účinkující je odměnili potleskem. Porota měla těžké
rozhodování, ale přesto musela vybrat ty nejlepší a určit konečné pořadí na každém místě se vždy umístili dva žáci.
1. místo: Jan Pokorný 2. B, Anežka Petříčková 2. A
2. místo: Natálie Saková 3. A, Eliška Markovská 3. B
3. místo: Tereza Tučková 2. C, Adam Syrovátka 2. B
Do okresního kola v recitaci z prvního místa postupuje Jan Pokorný z 2. B a
všichni mu držíme palce.
Za vyučující 2. a 3. tříd – paní učitelky - Arnoštová, Lánová, Mihatschová

Školní kolo soutěže v recitaci
Školní kolo recitační soutěže, které proběhlo dne 13. 2. 2019, dokázalo, že
i v současné době je místo pro poezii. Zúčastnilo se ho 16 recitátorů z 2.stupně.
Porota složená z učitelů českého jazyka posuzovala recitaci nejen klasických
autorů, ale i moderních, a dokonce i přednes prózy a rozhodla o pořadí takto:
Ve 3. kategorii (6. a 7.třídy)
1. místo – Natálie Starzyková ze 6.C
2. místo – Martin Kuchař ze 6.C
3. místo – Zuzana Šedivcová a Karolína Tučková ze 7.A
a Markéta Naimanová ze 6.B
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Ve 4. kategorii (8. a 9.třídy)
1. místo – Hana Schubertová z 9.B
2. místo – Michal Šrejber z 8.A
Vítězové byli oceněni diplomy a
malými dárky. Do okresního kola
postupují vítězové z 1. míst a Michal
z 2. místa. Přejeme jim co nejlepší
umístění. Všem soutěžícím děkujeme za
účast, vítězům blahopřejeme!
Učitelé českého jazyka
Literární soutěž Úpice bratří Čapků
Klub přátel Bratří Čapků a města Úpice
nás vyzval k účasti na 25. ročníku této soutěže.
My psavci z 6.C, 7.A a 7.B jsme psali pohádku
na téma Pošťácká nebo na volné téma.
Ne všem se zadařilo, ale nakonec jsme poslali
10 nejlepších pohádek do soutěže a budeme se
těšit na květnové vyhodnocení soutěže.
Žáci 6.C, 7.A a 7.B
ŠKOLNÍ KOLO V RECITACI 4. A 5. TŘÍD
Tak jako každým rokem v tuto dobu je za námi školní kolo soutěže
v recitaci 4. a 5. tříd, které proběhlo v pondělí 18 . února.
V konkurenci jedenácti recitátorů zvítězila Barbora Spíchalová a Jakub
Kadrmas z 5. C, druhé místo získali
Pavel Pejchal z 4.C a Klára Danihelková
z 5. A, na třetím místě se umístila Adéla
Trejbalová ze 4. A.
Velká gratulace všem!
Barča a Kuba
postupují
do okrskového kola. Přejeme, aby se jim
dařilo stejně jako ve školním kole.
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Soutěž ve zpěvu aneb ... "Já s písničkou
jdu jako ptáček..."
V úterý 19. února se konala soutěž
ZUČ ve zpěvu ve 2. - 3. ročníku. Všechny
děti zvesela a velmi pěkně zazpívaly
soutěžní písničku a bylo nelehké vybrat
vítěze. Při soutěži panovala příjemná
atmosféra a všichni zúčastnění zpěváci
si zaslouží velkou pochvalu za hezký
výkon. Anežce přejeme hodně štěstí
v dalším kole.
Zvítězily tyto děti:
1. místo – Anežka Petříčková 2.A
2. místo – Eliška Bohatá 2.A, Rozálie Lexmanová 2.B
3. místo – Tomáš Kraus 3.A a Viktorie Kobosová 3. B
P. uč. Monika Strnadová, Taťána Lammelová a Michaela Lánová
Školní Jágr rozhodl
Dne 19. února se konal další ročník florbalového turnaje Krkonošský
pohár, který se konal na Základní škole Rudolfa Frimla Trutnov. Naše škola se
stala pravidelným účastníkem tohoto turnaje a i letos obsadila dvě kategorie.
Do bojů o titul „Mládežka“ poslala kategorii 4. – 5. třídy a kategorii nejstarších
chlapců 8. – 9 tříd. V prvním utkání byli naši florbalisté postaveni před soupeře
z Pilníkova. Zápas neprobíhal
podle našich představ a
chlapci
za
celé
utkání
nevystřelili na soupeřovu
branku. Prali se nejen
s
taktikou,
ale
hlavně
s velikostí hřiště. Krkonošský
pohár je specifický v tom, že
se hraje na malé hřiště
systémem 3+1. Po úvodním
„propadáku“ se naši borci
připravili se vší parádou a
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rozjel se pěkný „koncert“. V dalších zápasech porazili družstvo z Horního
Maršova, poté odehráli skvělý zápas s pozdějším vítězem a prohráli těsně 2:1,
nakonec v boji o páté místo vybojovali, díky gólu našeho Jágra (Ondra
Korotvička v dresu s číslem 68), vítězství a obsadili skvělé páté místo.
Za to naši mladší florbalisté a florbalistky ukázali, jak se na Mládežce hraje
florbal. V kategorii 4. – 5. třídy se hrálo stejným herním systémem a díky šesti
týmům zápasovým systémem „každý s každým“. Odehráli 5 zápasů a ani
jednomu soupeři nedali „přičichnout“ k vůni vítězství. Turnajem prošli pěti
vítězstvími a zaslouženě brali první místo a titul obhájce Krkonošského poháru.
Skvělá reprezentace nejen hráčů samotných, ale i reprezentace školy okořenila i
jedna individuální cena, kterou si zasloužila Anička Sturmová, ta získala v klučičí
kategorii ocenění nejlepší brankářka turnaje.
Všem hráčům gratuluji ještě jednou. Děkuji za skvělou reprezentaci školy.
Poděkování patří paní učitelce Věře Menzelové, která skvěle připravuje hráče a
hráčky na svém kroužku florbalu.
Bc. Jiří Šembera – kab. TV

ŠD na lyžích
Ve spolupráci s p. Bavorem ze Ski/snowboard Academy zorganizovala
školní družina opět týdenní kurz lyžování. Kurz probíhal v nedalekém Ski areálu
Bret u Žacléře. Pro úplné začátečníky a mírně pokročilé je to velice vhodný areál
– mírnější svahy, pojezdový pás, vlek s nízkým vedením lana, poma, vyhřívané
zázemí pro děti. Výuku vedli jako
vždy zkušení instruktoři, kteří si
hned od prvního dne získali
důvěru a sympatie našich malých
lyžařů. S organizací a průběhem
kurzu jsme byli opět velice
spokojeni. Za to patří velký dík
panu M. Bavorovi.
G. Hofmanová
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ŠD v novém kabátě
Děti z 1. oddělení družiny si již
několik týdnů užívají úžasné proměny
své herny. Jsou nadšené z nového
nábytku, dřevěných stolečků a židlí,
modrého koberce a neméně z nově
vymalovaných stěn, kdy celý prostor je
vymalován
krásnými,
moderními
barvami (Nekonečný oceán, Kouzlo
Provence a šedá). Když děti poprvé po jarních prázdninách vstoupily do herny,
ozývaly se výkřiky údivu a nadšení, což bylo pro mne největší odměnou za úsilí
vytvořit dětem příjemné, moderní, praktické prostředí, ve kterém se budou cítit
spokojeně a bezpečně. Velké poděkování za pomoc patří p. uč. Šemberovi.
Gabriela Hofmanová

Zlato zůstalo v Trutnově
„Turbo softball“, jak nazýváme halovou obdobu softballu, hostila hala ZŠ
Mládežnická v Trutnově o uplynulém víkendu. Tentokrát pro kategorii U13. Sjelo
se 7 týmů, některé tradiční týmy a několik nováčků. Turnaj byl vyhlášen
pro týmy „mix“, tzn. že mohly v jednom družstvu startovat jak dívky, tak chlapci.
Ale protože v Trutnově máme i ryze chlapecký oddíl, který hraje baseball Rytíři, pozvali jsme je pro oživení turnaje také.
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A dobře jsme udělali. Hned na začátku nastavili laťku hodně vysoko,
vypadalo to, že projdou turnajem jednoznačně bez porážky. V základní části,
která se hrála systémem každý s každým, se jim to opravdu podařilo a do finále
šli z prvního místa. Domácímu „Horňáku“ se naopak od začátku nedařilo. Hned
první dva zápasy holky prohrály právě s Rytíři a hned druhý zápas s SC Dvůr
Králové nad Labem. Pak se ale vzpamatovali a další zápasy dobojovali+ vždy
do vítězného konce. Dostaly se tím do semifinále, kde až v prodloužení se jim
podařilo vyhrát nad SC Dvůr Králové nad Labem 20:18.
Do finále s Rytíři šly dívky s obavami, že dostanou pořádně „nařezáno“.
Opak se ale stal skutečností. Hned na začátku nasázely holky klukům 7 bodů. Ti
v průběhu 4 směn dotahovali postupně, ale bohužel se jim to nepodařilo a HSM
nakonec vyhrál celý turnaj výsledkem 19:18. Ostatní zápasy byly samozřejmě
také zajímavé. Velmi pěknou hru bylo vidět od děvčat s Piranhas Beroun,
nováčka turnaje. Jejich
zápasy končily nešťastně
vždy prohrou o jeden
nebo dva body. Trochu
smůly měli pátí Storms a
sedmí SaBaT. Ale bojovalo
se vždy do konce s plným
nasazením. Čtvrtí Joudrs
Praha přijeli pouze se 7
hráčkami - kvůli marodce,
ale ostatní týmy jim vždy
nějaké hráčky „zapůjčily“.
Těm patří velký dík, že to nevzdali a přijeli.
Konečné pořadí:
1. SK Horní Staré Město
2. Rytíři Trutnov
3. SC Dvůr Králové nad Labem
4. Joudrs Praha
5. Storms Praha
6. Piranhas Beroun
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7. SaBaT Praha
V rámci turnaje byly vyhlášeny i individuální ceny trenérů: Lukáš
Michera z týmu Rytířů, Matylda Binková z HSM, Viktorie Sedláčková ze Storms,
Sára Dačeva ze SaBatu, Melánie Havranová z SC Dvůr Králové nad Labem, Ema
Svobodová z Piranhas Beroun a Karolína Janáková z Joudrs Praha.
Velké díky patří všem dobrovolníkům, Jardovi za stravování, rodičům
za ceny a trenérům za trpělivost a ZŠ Mládežnická za zázemí a pomoc.
Text: Jana Klempířová, foto: Tomáš Pek

SBĚR v březnu
V březnu budeme vybírat sběr ve středu 20. 3. 2019
u šaten na 2. stupni ZŠ.
Časy jsou tradiční – ráno 7:30 – 8:30 h a odpoledne 14:00 – 16:00 h.
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V pondělí 18. února se prvňáčci zúčastnili pěvecké soutěže. Z každé třídy
vystoupilo několik dětí a všechny nás potěšily nádhernými písničkami.
1. místo: Sebastian Sagasser (1. C)
2. místo: Petra Ládová (1. B), Týna Klabanová (1. A)
3. místo: Pavel Hainiš (1. A), Dorota Malínská (1. C)
Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za krásný zážitek.
Tř. učitelky 1. tříd

Informativní schůzky pro rodiče tříd 4.A a 4.B proběhnou již 27. 3. 2019,
a to od 17:00 h.
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