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Blížící se závěr tohoto školního roku mi nedá, abych se v krátkosti nevrátil 
k událostem měsíců předchozích.  

Shrnul bych je asi takto – smutně 
prázdné chodby a třídy, absence 
zvonění, pach desinfekce, v tělocvičnách 
místo cvičících žáků armáda, přetížené 
kopírky a scannery, rozžhavená PC 
pedagogů, kteří byli zároveň rodiči i 
prarodiči s domácí výukou svých 
ratolestí i hlídači vnoučat, šičkami 
roušek, odborníky v zakládání 
classroomu, videokonferencí, po nocích 
tvůrci prezentací i pracovních listů 

s nekonečnými opravami prací žáků, vyhledávači výukových videí i PC programů 
a v neposlední řadě později i učiteli a vychovateli dílčích skupin žáků přímo ve 
škole, pedagogů lamentujících – stihnu výuku v ročníku…? posílám učiva málo 
(moc)…? proč někteří nereagují, vždyť…? co bych ještě…? 

A vy rodiče? Vám patří můj velký obdiv. Poprvé jste se stali 
nedobrovolnými učiteli svých dětí na plný úvazek. Ocitli jste se samozřejmě 
v nezáviděníhodné situaci, „ochutnali“ tvrdý chlebíček pedagoga a s velkou 
úctou musím konstatovat, že to většina z vás zvládla na jedničku s vícero 
hvězdičkami. Jak ale prohlásila jedna maminka: „Již nikdy více…“  

A i my – doufejme, že tento školní rok bude nadlouho posledním 
takovýmto výjimečným rokem. 

Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy 
Úvaha na téma „Domácí výuka“ 
Před dvěma měsíci jsme se stali svědky něčeho nečekaného. Vláda kvůli 

nákaze Covid 19, vyhlásila zákaz chození do škol. To znamenalo, že všichni žáci 
budou mít domácí výuku. Povím vám něco o mé domácí výuce. Zpočátku jsem 
si sepsala seznam všech úkolů a hotové úkoly jsem si postupně škrtala. Snažím 
se dělat úkoly každý den, někdy mě napadlo všechny udělat v jeden den. To se 
mi ještě zatím nepovedlo, ale věřím, že jednou se k tomuto stavu dostanu. Když 
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si potřebuju oddychnout od práce, jdu se projít nebo si zacvičím. Rozvrh 
nemám, vím, že by se mi možná pracovalo lépe, ale stačí mi můj seznam. 
Nejlepší pocit je vidět polovinu seznamu zaškrtaného, někdy i tři čtvrtiny (celý 
jsem ho ještě zaškrtaný neměla). Jsou momenty, kdy upadnu do beznaděje a 
zoufalství a už mě to všechno štve. Nevím si rady, ale snažím se pokračovat dál. 
U nějakých předmětů mě to občas i baví a po pravdě už mi škola docela chybí. 
 Celá tato situace má něco do sebe a máme si tím projít. Začala jsem i více 
přemýšlet o své budoucnosti, a tak obecně o všem. Má to svoje klady i zápory. 

Zuzana Šedivcová (8.A) 
 
Tiskli jsme jak o život 
Sotva jsme slavnostně otevřeli učebny robotiky 

a polytechnické dílny, nastoupila Corona a učebny 
zůstaly zavřené. Během prvního týdne celonárodní 
karantény, kdy nikdo nevěděl, co nás čeká a vypadalo 
to dost černě, nebyly žádné ochranné pomůcky, 
nebylo nic, chytré hlavy okamžitě vymyslely, jak 
pomoci. Český výrobce 3D tiskáren ze dne na den 
navrhl ochranné štíty, vytvořil celosvětovou komunitu 
tiskařů a rozjel tisk štítů pro ty, co to nejvíc 
potřebovali. Ze stránek prusa3d.com se zdarma daly 
stáhnout modely pro 3D tisk a výroby se mohl účastnit každý, kdo vlastnil 3D 
tiskárnu.  

Město Trutnov okamžitě zareagovalo a pan místostarosta Tomáš Eichler 
nás oslovil, zda jsme schopni tisknout na našich 3D tiskárnách tyto štíty. Svazek 

obcí koordinoval výrobu, kompletaci a 
distribuci u téměř 35 tiskařů.  
Díky projektu "DigiTu", do kterého jsme 
byli čerstvě zapojeni, projektu IROP 
"Techtle mechtle s technikou a 
mechatronikou na ZŠ" a z vlastních 
zdrojů jsme měli tři tiskárny. Oslovili 
jsme další školy, o kterých jsme věděli, 
že mají tiskárny a nabídli jim, že jejich 
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tiskárna nemusí zahálet a může 
tisknout u nás. Vznikla tak malá 
farma tiskáren, které 24 hodin 
denně tiskly díly na ochranné štíty, 
brýle a přípravky pro výrobu roušek. 
Byla to řehole, spousta problémů, 
spousta času i volných víkendů, 
dokázali jsme ale vytisknout přes 
500 štítů, 200 brýlí a nespočetně 
pomůcek. Jen pro zajímavost, jeden 
štít se tiskl cca 2 hodiny.      Zdeněk Heteš, správce PC sítí  
 
 

 
 

 

 
 Všechno je jednou poprvé. Letošní 
zápis do prvních tříd proběhl poprvé 
bez dětí a vlastně i bez rodičů. Tedy bez 
jejich osobní účasti ve škole. Vše 
proběhlo online. Na webových 
stránkách školy byly instrukce a odkaz 
na online žádost o přijetí. Stačilo 
vyplnit, vytisknout, podepsat a vhodit 
do schránky školy. Jen na děti, které 
jsou pro školu nejdůležitější, si musíme 
trpělivě počkat až do 1. září. 
 K zápisu se přihlásilo 78 zákonných zástupců, zapsáno bylo 61 dětí, 
sedmnácti je udělen roční odklad školní docházky. 
 Jsme moc rádi, že jsme se za mimořádných opatření mohli sejít alespoň 
s rodiči budoucích prvňáčků a předat jim pro nové školáky dárky, první instrukce 
a seznámit je s třídními učitelkami. Budeme se těšit 1. září na viděnou  . 

 Mgr. Michal Strnad, zást. ředitele 
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Tonda Obal na cestách – preventivní program 
 Dne 9. 3. 2020 se na naší škole konala akce s ekologickou tematikou 
„Tonda Obal na cestách“. Děti si připomněly, jak je důležité chránit planetu a 
správně třídit odpad. Třídění různých druhů odpadů si také hned zkusily 
prakticky. Moc děkujeme za pěknou a inspirativní akci. 

   Učitelky 1. a 2. tříd 

Etické dílny v 2. třídách 
 V březnu se žáci druhých tříd zúčastnili programu etických dílen s názvem 
„Jak se chránit v nebezpečných situacích“. Děti aktivně spolupracovaly a hravou 
formou si připomněly zásady bezpečného chování. 

          Tř. učitelky 2. tříd 

Poděkování rodičům druháků 
 Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům a dětem druhých tříd 
za spolupráci a aktivitu při domácí přípravě v době nouzového stavu. 

                                                                     Třídní učitelky druhých tříd 
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Den dětí ve druhých třídách 
 První červnový den měli druháci zpestřený luštěním 
obrázkových rébusů, přesmyček a počítáním se šifrou. Děti 
zajímavé úkoly aktivně vyřešily a dostaly odměnu. Slavnostní 
den zakončily mlsáním, pochutnaly si na výborném nanuku.  

                                                      Tř. učitelky druhých tříd 

 
UČÍME SE I VENKU 
    Žáci ze 4. B, kteří se rozhodli trávit konec školního roku v lavicích, si 
zpestřují výuku. Na hodinu českého jazyka vyrazili vyzkoušet novou venkovní 
učebnu na školním stadionu. Stačilo několik vestavěných tabulí, křídy a trénink 
větného rozboru mohl začít. Vyučování zakončili několika kolečky okolo 
stadionu a zpátky do třídy se jim moc nechtělo. Určitě si dopřejí v nejbližší době 
i matematiku na čerstvém vzduchu. 

Mgr. V. Menzelová 

Domácí tvoření v rouškových dobách 
 V době vyhlášeného nouzového stavu jsme všichni rozvíjeli nové 
kompetence a dovednosti. A nebylo to jen o učení se online. V galerii na webu 
školy se můžete podívat, do jakých věcí jsme se pustili, a jak se nám dařilo. 
 Nezapomněli jsme také poděkovat všem sestřičkám, hasičům a policistům. 
Obrázky  si prohlédněte na školním facebooku @zsmltu v albu „Děti děkují 
obrázky“. 
 Hlavně, abychom od září už zase všichni mohli normálně chodit do školy… 
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Tvoříme antické dějiny! 
 Pro žáky šestých tříd jsme připravili nelehkou 
výzvu. Děti měly podle historického pramene 
(fotografie, obrázku z nádoby, sochy) rekonstruovat 
(napodobit, vyrobit, namalovat, poskládat) nějakou 
historickou událost ze starověkých dějin. Děti se naší 
výzvy nezalekly a svými výtvory nás mile překvapily. 
Musíme se proto pochlubit i vám. 
 Podívejte se, co je možné vytvořit z lega, papíru 
a v počítačovém programu Minecraft. Dějepisu zdar! 
        

    Učitelky a žáci 6. A+B+C 
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Poděkování vedoucím zájmových útvarů 
 Děkujeme všem vedoucím zájmových útvarů za náročnou a obětavou práci 
s dětmi a přejeme – nejen jim – příjemné prožití prosluněných letních prázdnin 
a dovolených. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sběr starého papíru – 4. - 9. třídy 
 V letošním školním roce se nám do začátku března podařilo nasbírat 
celkem 8.720 kg starého papíru. 
 Nejlepší sběrači: 
 1. Šlesingr Matyáš   5.B  625 kg 
 2. Váňová Viktorie  6.A  577 kg 
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Nabídka zájmové činnosti pro šk. rok 2020/2021 
 Nabídkový leták zájmové činnosti pro školní rok 2020/2021 budeme při-
pravovat ve druhé půlce června 2020, následně ho bude možné stáhnout 
z webových stránek školy (www.zsmltu.cz). 
 I letos budeme samozřejmě usilovat o to, aby byla naše nabídka zveřejně-
na v prázdninovém vydání Radničních listů města Trutnova. 
Nabídkový leták bude i nedílnou součástí zářijového Zpravodaje, který vyjde 
na začátku školního roku 2020/2021. 



 3. Kuchař Martin   7.C  316 kg 
 4. Kopecká Natálie  5.A  286 kg 
 5. Presl Tomáš    7.B  256 kg 
 Všichni, kteří nasbírali více než 150 kg papíru, obdrží na konci školního 
roku nebo počátkem září věcnou odměnu. 
 Blahopřejeme a zároveň děkujeme žákům, rodičům a všem, kteří se 
na sběru starého papíru podíleli. 
 
Výsledky výtvarné soutěže „O pejskovi a kočičce“ 
 Do výtvarné soutěže „O pejskovi a kočičce“, která probíhala v březnu, se 
zapojilo celkem 29 dětí z 1. – 3. tříd. Vyhodnoceny a na konci školního roku 
budou odměněny práce těchto dětí:  
Berkyová Michaela (1.A), Roušal Gabriel (1.A), 
Klára Stonjeková (2.A), Týna Klabanová (2.A), 
Petra Ládová (2.B), Lenka Ládová (2.B), 
Vendula Sekyrová (2.B), Lucie Čeřovská (2.C). 

Žákyně i kadetky na přípravném turnaji první 
      Přípravný jednodenní turnaj pro žákyně a kadetky připravil oddíl softballu 
SK Horní Staré Město ve svém areálu. V sobotu byl turnaj pro tři žákovské týmy, 
domácí „Horňák“, Eagles Praha a SC Dvůr Králové nad Labem. Hrálo se 
systémem každý s každým dvakrát, aby se co nejvíc hrálo. Nešlo až tak moc 
o výsledek, ale o sehrávání týmů, zkoušení různých variant. Díky pandemii 
COVID 19 začíná soutěž pro mládežnické týmy a v srpnu a v této době, kdy už se 
může trénovat a hrát, jsou přípravné turnaje ideální příležitostí k sehrávání 
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týmů. V sobotu se hrálo i za deště, děti byly statečné a předvedly skvělé výkony. 
Díky rodičům dostaly týmy i sladké ceny.  
 Konečné pořadí 
 1. SK Horní Staré Město 
 2. Eagles Praha 
 3. SC Dvůr Králové nad Labem 
 V neděli pokračoval víkend turnajem kadetek, kdy se hrálo již za hezkého, 
slunečného počasí. Hřiště v Horním Starém Městě přivítalo Blesk Jablonec, 
Arrows Ostrava a sobotní tým žákyň Eagles Praha. Obzvláště tento tým statečně 
bojoval proti starším soupeřkám, nezalekl se a opět byly vidět krásné zákroky 
v poli, odpaly. 
 Konečné pořadí: 
 1. SK Horní Staré Město 
 2. Arrows Ostrava 
 3. Eagles Praha U13 
 4. Blesk Jablonec 
 Další víkend 13. a 14. 6. čeká oddíl softballu premiéra v Extralize žen. 
V sobotu 13. 6. je v plánu od 13:00 a 15:00 hod. dvojzápas s týmem Joudrs 
Praha, zkušenými hráčkami, v neděli poté ve stejné časy s týmem Storms Praha. 
SK Horní Staré Město vyhrálo hlasovací facebookovou soutěž o živé vysílání 
ze zahájení sezony. Zápasy se budou přenášet na YouTube. Domácí tým má 
připravené i soutěže pro diváky o drobné ceny, takže neváhejte přijít a podpořit 
trutnovský sport.  

Jana Klempířová 
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