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Předškoláci u nás ve škole 
 Tak jako každý rok jsme pozvali na návštěvu naší školy naše předškoláky 
z nejbližších mateřských škol. Žáci čtvrtých a pátých tříd připravili krásné 
pozvánky, které jim před návštěvou školy přinesli zástupci druhých a třetích tříd 
do školky. Pak už jsme se těšili na jejich návštěvu, někteří také na shledání 
se svými bývalými učitelkami. 
 V úterý 12.3.2019  přišly děti z MŠ 
Čtyřlístek a ve čtvrtek 21.3.2019 z MŠ 
Srdíčko. Na chodbě u šaten je uvítal pan 
zástupce a za nás Karolína. Pak jsme si je 
rozdělili na tři skupiny a předvedli jim 
připravený program v tělocvičně, 
robotice a učebně. Potom jsme je 
odvedli na svačinku do školní jídelny. 
Koláčky, tak jako každý rok, všem dětem 
moc chutnaly. Děkujeme našim 
kuchařkám, že nám je připravily. Po svačince jsme předškoláky konečně odvedli 
na návštěvu prvních tříd, kde se jich ujaly paní učitelky a naši prvňáčci. Nakonec 
jsme se, ač neradi, museli s předškoláky plných dojmů, rozloučit.  
 
         Zástupci školního parlamentu 
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Fyzikální odpoledne 
 Ve středu 27. 3. 2019 odpoledne se 
sešlo v učebně fyziky 35 nadšenců, kteří 
si chtěli poměřit své znalosti z fyziky 
s ostatními. Prováděly se praktické 
pokusy a vyplňovaly testy pro každý 
ročník zvlášť. V šestém ročníku dosáhli 
nejlepší řešitelé plného počtu bodů, tedy 
10 bodů a byli to E. Mihatschová 6.B, F. 
Štosek 6.C, A. Pokryvačová 6.C. Nejlepší 
řešitel 7. ročníku Martin Melín 7.B 
dosáhl 7 bodů, stejně jako nejlepší 
řešitelé 8. ročníku P. Bayer 8.B, T. Fišerová 8.A, K. Pánková 8.A, A. Trejbalová 8.A, 
J. Žačok 8.B. V 9. ročníku získali nejlepší řešitelé 9 bodů, a byli to T. Löbl 9.A, K. 
Malíková 9.A, O. Petrů 9.A. 
 Děkujeme všem, kteří překonali svůj ostych, a zúčastnili se. 
 
           Vyučující fyziky 
 

„Veselé zoubky“ 
V úterý 26.3. návštěva z DM drogerie ukázala prvňákům, jak správně pečovat o 
zoubky. Mockrát děkujeme za krásné dárečky! 
            1. třídy 
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Projektový den „Trutnov – středověké město, středověcí lidé“  
 Dne 27. a 28. 3. 2019 proběhl v 7.A a v 7.B projektový den, který 
navazoval na probrané učivo učebního bloku „Vrcholný středověk – středověká 
města“ v dějepisu v 7. třídě. S odborníkem z praxe Mgr. Janou Nešněrovou, 
ředitelkou úpického muzea, si žáci rozšířili probíranou látku vzhledem k dějinám 
regionu a využili získané informace k další práci. Projektový den probíhal v 
multimediální učebně, byla využita technika k promítání prezentace 
„Středověká společnost, vznik středověkých měst na příkladu města Trutnova“ a 
„Právo a prameny“. Mezi prezentacemi proběhla skupinová práce s pracovním 
listem. Po druhé prezentaci došlo k aplikaci získaných vědomostí při samostatné 
tvůrčí individuální činnosti - výrobku „Středověká listina a její zpečetění“. A jak 
se nám listiny povedly, se můžete podívat na webových stránkách školy ve 
fotogalerii. 
                                                                                                   7.A a 7.B 
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Bruslení 2. tříd 
 Druháci měli v rámci výuky TV kurz bruslení. Od konce ledna do poloviny 
března jsme jezdili trénovat bruslení na Zimní stadion v Trutnově. V délce sedmi 
lekcí jsme se někteří seznámili poprvé s ledovou plochou, jiní již oprášili 
zkušenosti z první třídy. Naučili jsme se základní techniku jízdy, a to hravou 
formou. Trénovali jsme i rychlost v rámci štafetových her na ledě, kterou jsme 
zúročili na poslední lekci bruslení. Čekaly nás závody o nejrychlejšího bruslaře a 
bruslařku z každé druhé třídy. Jak jsme se umístili? 

2. A - Jan Kulda a Sofie Anna Dydňanská 
2. B – Jan Pokorný a Adéla Mačová 
2. C – Ondřej Matoušek a Anna Trejbalová 
 Bruslení nás moc bavilo a užili jsme si 
ho. Děkujeme trenérům za trpělivost. 
Těšíme se na pokračování ve 3. třídě. 
 
 Třídní učitelky, asistenti pedagoga a 
žáci 2. tříd 

Matematický klokan - kategorie Cvrček - 2. a 3. třídy 
 V pátek 22. března se konala soutěž v matematickém klokanovi. V 
kategorii Cvrček se sešlo 15 matematických nadšenců, kteří rádi řeší záludnější 
matematické úkoly a hlavolamy. Děti počítaly s chutí a zodpovědně řešily různě 
obtížné úkoly. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu. 

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 

Stránka 5 



1. místo - Jakub Linhart 2. A 
2. místo - Adam Syrovátka 2. B 
3. místo Ema Čadová 2. C 

Mgr. Monika Strnadová a Mgr. Taťána Lammelová 

Bronzový přehoz 
 První březnové úterý nabídlo další sportovní zážitek pro žáky základních 
škol. Tentokrát se ve sportovní hale v Hostinném sešlo 9 škol na turnaj 
v přehazované.  
 Turnaj byl vypsán pro kategorii dívek 6. až 8. tříd. Nadějné družstvo 
odhodlaných dívek vyslala do boje i naše škola. Sedm statečných dívek bylo 
připraveno „rvát se“ o cenné kovy. 
V turnaji byly velmi silné školy, 
které se soustředí na volejbal a 
ten je velkou výhodou 
v přehazované. Dívky se vrhly do 
každého zápasu s odhodláním a 
nasazením. V prvním utkání 
porazily školu z Hostinného 2:0 na 
sety. Poté narazily na silnější tým 
z Vrchlabí, který naše dívky porazil 
těsným výsledkem 2:1 na sety. Do 
dalších bojů šly naše dívenky 
z druhé pozice.  
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 V zápase, který znamenal buď odjezd domů, nebo setrvat v bojích o 
medaile, předvedly holky neskutečný boj a porazily další volejbalovou školu ze 
ZŠ Kpt. Jaroše jednoznačně 2:0. Nejtěžší krok však čekal na naše „přehazovačky“ 
v boji o finále. Do cesty se jim postavila ZŠ a MŠ Rtyně (pozdější jasný vítěz). 
Avšak pokora ze silnějšího družstva šla stranou, holky nastartovaly zápas 
neskutečným způsobem, dostaly se do vedení a v jednu chvíli to vypadalo, že 
budeme první družstvo, které vezme jeden set pozdějšímu vítězi. Donutili jsme 
dokonce trenérku Rtyně, aby si vzala time-out a dostala své svěřenkyně zpět do 
hry. Bohužel se tento tah povedl a Základní škola Rtyně vyhrála 2:0 na sety. Bez 
sklopených hlav a špatné nálady se holky semkly a v boji o bronz porazily ZŠ 
Vrchlabí poměrem 2:1 na sety a právem si na krk mohly pověsit bronzové 
medaile. 
 Dívkám gratulujeme       Tělocvikáři 

 

Děvčata zabodovala! 
 Velké poděkování a velkou gratulaci si zaslouží naše florbalistky z 3.-5. tříd. 
Naše holky obsadily fantastické druhé místo na národním finále a zaslouženě 
postoupily do celorepublikového finále, které se bude konat 15.4. v Ostravě. 
Oslnily nejen hrou a výkony, ale i vzorným chováním. Za svůj výkon byly 
individuálně oceněny v každém zápase. Celý tým získal i hodnotné ceny pro 
školu. Jedná se o vak s 20 míčky a malé florbalové branky (viz. foto). Vše jsme s 
Věrkou umístili do skladu 1. stupně a je vám to k dispozici. V poslední řadě 

poděkování a gratulace patří i 
Věrce Menzelová, která je hlavním 
motorem tohoto týmu. I díky 
Věrce, si holky zahrají možná 
poprvé v životě takto velký 
celorepublikový turnaj. Ještě, že 
neumí říct ne, a vždy se s 
družstvem přihlásí:-))). Hezký 
víkend coach fans clubu Mládežky. 
      
   Bc. Jiří Šembera  
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Velký úspěch našich florbalistů 
 Poslední týden v měsíci březnu se nesl ve znamení florbalu, ale ne 
ledajakého. Jednalo se o krajské finále chlapců v Hostinném a národní finále 
dívek v Olomouci. Ale vše hezky popořadě. Ve středu se na horké půdě 
v Hostinném střetli chlapci florbalisté v boji o postup do republikového finále. 
Naši hráči dorazili do Hostinného v plném nasazení. Každý zápas v této fázi 
turnaje je obtížný a vyzkouší jejich schopnosti. V úvodním zápase se prali 
s pozdějšími vítězi z Jičína.  Po smolné „dvouminutovce,“ kde obdrželi rychlé 
dvě branky, už nedokázali na takto silný nástup odpovědět a prohráli 6:3. 
Následné utkání kluky opět „nakoplo,“ a tak si došli pro vítězství nad 
Náchodem. Pak už jejich další kroky zkřížily nepřesnosti, a jak sportovci v oblibě 
říkají „ opustilo je štěstíčko.“ Ani nadále se chlapcům nedařilo a nakonec 
v celém turnaji obsadili 6. místo. Hráčům i přes neúspěch v krajském finále 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  
 Jiný, doslova pohádkový příběh se odehrál den poté, a to ve čtvrtek 28. 
března v Olomouci.  Tygřice z „Mládežky“ se na národní finále probojovaly skrze 
okrsková, okresní a krajská kola, kde odehrály krásná utkání zasluhující postup 
do národního finále. Plné nadšení a očekávání se vrhly do bojů. V úvodním 
zápase narazily na soupeřky z Chocně. V prvních minutách se zdálo, že jsou 
holky zaskočeny, ale jakmile vstřelily úvodní branku, vše z nich „spadlo“ a začala 
nevídaná cesta za vysněným cílem, dostat se na republikové finále do Ostravy. 
Ale to bychom ještě předbíhali.   
 Soupeřky z Chocně porazily vysoko 7:2 a šlo se dál. Do jejich cesty se 
postavily další hráčky, které dorazily z Pelhřimova. V zápase bylo vidět, kdo dnes 
chce vyhrát a kdo si jde za svým snem. Naše holky vstoupily do zápasu 

s neskutečnou vervou a do 
soupeřek se nemilosrdně 
pustily. Hned v úvodu 
dokázaly tlak zužitkovat a 
vstřelit branky. Zápas dotáhly 
do vítězného konce. 
V posledním utkání ve 
skupině čekal naše hráčky 
doposud neporažený tým 
z Bojkovic. V zápase se 
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soupeřkami držely holky dlouho krok, dostaly se i do vedení, ale v závěru 
inkasovaly gól a pocítily první prohru na turnaji. Do dalších bojů šly tedy 
z druhého místa ve skupině. Teď už šlo o vše, každý zápas byl důležitý. Na to se 
ovšem holky naladily a předvedly, co umí. Ve čtvrtfinále se potkaly s hráčkami 
z Onder. V tomto zápase už bylo vše „buď a nebo.“ A pro nás? Jasně, že „nebo!“  
Nebo -  postup do semifinále. Silné soupeřky z Onder naše holky tzv. „ 
převálcovaly“ a nedaly jim žádnou šanci zápas zvrátit. Jeden z kroků tedy máme. 
A teď? Zápas doslova o vše! Postup do finále a jistota postupu do republikového 
finále byl tu. Hradbou ke snu se staly holky z hokejového města Vsetín. Z mírnou 
nervozitou vstoupily naše holky na úvodní vhazování. Že by tíha okamžiku na 
holky padla? V žádném případě! Úvodní hvizd rozhodčího holky nastartoval. A 
co se stalo? Neskutečná jízda Trutnovaček! Nedaly sebemenší šanci soupeřkám 
náš sen nesplnit a došly si pro vítězství, které zajistilo postup na republiku.  
Samozřejmě ještě nebyl konec, holky čekalo finále, a ne ledajaké.  
 Do finále se probojovaly jediné přemožitelky Trutnova, hráčky z Bojanovic. 
Odplata se nabízela. Hned od úvodu chtěly holky odplatu a ve finále si dojít pro 
zlato, v zápase dlouho vedly, ale nakonec po vyloučení a následném oslabení se 
Bojanovice dostaly do vedení, a to už 
nepustily. Naše holky z „Mládežky,“ 
si  však odnesly na krku krásné 
stříbrné medaile a individuální ceny. 
Třešničkou na celém pohádkovém 
dni bylo i vyhlášení nejproduktivnější 
hráčky turnaje, kterou se stala Anička 
Hauferová, a ta se následně objevila i 
v ALL STAR teamu turnaje. 
 Reprezentanty školy: Anička 
Hauferová, Adéla Ryšavá, Míša 
Svobodová, Anička Sturmová, Viky Mečířová, Helča Kubečková, Anička 
Hrodková a Viky Kobosová. 
 Holkám velice gratulujeme a držíme palce v dalších bojích. Chlapců 
poděkování za fandění a povzbuzování holek.  
           Bc. Jiří Šembera 
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Nové dílny? My na tom máme také podíl! 
 V posledních pár dnech slýcháme po chodbách zvuk sekání, vrtání a 
bourání. Ano, jak už všichni víme, předělávají se prostory, kde vzniknou nové 
dílny. Ale kam se poděly dílny staré? Dobrá otázka a snazší odpověď. Do 
vyklízení, stěhování, demontáže a likvidace starého nábytku se pustili i žáci 
z předmětů Člověk a svět práce a Technických praktik. Děti dokázaly nejen, že 
jim práce není lhostejná, ale při té příležitosti dostaly možnost si vše vyzkoušet 
na vlastní kůži a přiučit se novým věcem. Dokázaly základním nářadím 
demontovat nábytek, vyzkoušely si stěhovací techniky s vozíky, rudly apod. Po 
„velkém třesku,“ který v dílnách nastal, zůstaly staré dílny zcela vyklizené a také 
připravené na nástup dělníků, kteří se s chutí pustili do práce. Ačkoli mají děti 
náhradní prostory dílen, tak ani v tuto chvíli neotálejí a pomáhají učitelům a 
pedagogickým pracovníkům se vším, co potřebují. V posledních dnech se děti 
učily pracovat s návodem a dokázaly sestavit nábytek do knihovny, pomohly 
s novými skříněmi ve školní družině, vybavily nové učebny atd.  
 Touto cestou bych chtěl všem žákům, kteří se na přípravě nových dílen 
podíleli, velmi poděkovat za jejich nasazení a šikovnost. Děkuji i vy jste se stali 
nedílnou součástí budoucích, nových dílen.  
       Bc. Jiří Šembera – kabinet ČaSp, TeP 

Utíká to jako voda … 
 Utíká to jako voda, už je tady zápis do prvních tříd, přijímačky na střední 
školy klepou na dveře a než se nadějeme, budou tady prázdniny. A i když to tak 
nevypadá, tak už teď začínají přípravy nového školního roku. S tím souvisí i to, 
že žáci 5. tříd budou mít možnost rozhodnout se, zda v 6.—9. třídě nevyužijí 
možnosti rozšířené výuky, žáci 6. tříd si budou vybírat druhý cizí jazyk a budoucí 
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„druhostupňoví“ žáci si boudou na příští školní rok vybírat volitelný předmět. A 
jaké mají možnosti? Přinášíme přehled základních informací. 
 

Rozšířená výuka informatiky 2019/2020 
 Vážení rodiče, i pro školní rok 2019/2020 vám 
a vašim dětem nabízíme jako jediná škola 
v Trutnově rozšířenou výuku informatiky! 
 nabídka je určena budoucím šesťákům, kteří 

chtějí počítače, tablety a mobily využívat 
smysluplně 

 vyučujeme: robotiku a moderní programovací 
nástroje, tvorbu prezentací a webových stránek, 
rastrovou, vektorovou a 3D grafiku, 3D tisk, 
práci v textových editorech a tabulkovém 
procesoru, seznámení s praktickými webovými 
službami, využití internetu, online aplikací a 
mobilních zařízení, cloud computing, střih videa, 
tvorbu animovaného filmu 

 nabídka rozšířené výuky je určena nejen pro žáky naší školy, ale i pro žáky - 
budoucí šesťáky - z jiných škol okresu 

 otevřena bude 1 skupina = max. 15 žáků 

 Přihlášky odevzdejte do úterý 23. dubna 2019 do kanceláře školy 
(k dispozici jsou v sekretariátu školy nebo na www.zsmltu.cz – Ke stažení – 

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 

Stránka 11 



Žádosti). Přijímací řízení se koná v případě většího počtu přihlášených žáků 
než je 15, a to ve čtvrtek 2. května 2019 v 8.00 h (v učebnách výpočetní 
techniky b2/203 a b2/206). 

Požadavky přijímacího řízení: 

- vyhledání informací v internetovém prohlížeči 

 - zpracování a editace vyhledaných informací v textovém editoru 

 - odeslání zpracovaného dokumentu mailem 

Kritéria přijetí: 

1. splnění požadavků přijímacího řízení (max. 60 bodů) 

2. klasifikace z matematiky a základů práce na počítačích (popř. jiného 
obdobně zaměřeného předmětu) za 4. třídu a za 1. pololetí 5. třídy (max. 40 
bodů) 

 Další informace vám podá Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele – tel.: 
499 859 992, 731 106 063;  e-mail: michal.strnad@zsmltu.cz  

Rozšířená výuka tělesné výchovy 2019/2020 

 Pro sportovně založené žáky nabízíme od 6. třídy rozšířenou výuku tělesné 
výchovy se zaměřením na fotbal a florbal, jako doplněk jsou zařazeny různé 
netradiční hry. Trenéři z řad našich vyučujících poskytují žákům kvalitní 
tréninkové jednotky a podporují tak rozvoj jejich sportovního talentu. 

 Přihlášky odevzdejte do úterý 23. dubna 2019 do kanceláře školy 
(k dispozici jsou v sekretariátu školy nebo na www.zsmltu.cz – Ke stažení – 
Žádosti). Přijati budou všichni přihlášení žáci. 

 Další informace vám podá Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele – tel.: 

499 859 992, 731 106 063;  e-mail: michal.strnad@zsmltu.cz . 
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 Rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte na rozšířenou výuku informatiky 
a tělesné výchovy pro školní rok 2019/2020 vám nebude zasláno, ale bude 
oznámeno dne 9. května 2019, a to 
 zveřejněním seznamu přijatých dětí na úřední desce školy, 
 zveřejněním na webových stránkách školy (www.zsmltu.cz) 
 V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod 
registračními čísly, která jim budou přidělena v den přijímacího řízení (2. května 
2019). 
 Rozhodnutí o nepřijetí na rozšířenou výuku informatiky bude zasláno 
v písemné podobě.  
 

Druhý cizí jazyk 
 Žáci budoucích 7. tříd si budou v souladu s „Rámcovým vzdělávací 
programem pro základní školy“ vybírat druhý povinný cizí jazyk. V nabídce 
budou mít německý jazyk a ruský jazyk. Aby jazyk mohl být zařazen do výuky, 
musí se naplnit alespoň jedna skupiny 12 žáky. 
 

Otevíráme ruský jazyk 
 Od školního roku 2019/2020 si budou moci žáci na naší škole vybrat jako 
druhý cizí jazyk i ruštinu. S nabídkou ruského jazyka oslovujeme žáky nynějších 
šestých tříd. Žáci se naučí především azbuku a základní gramatiku. Žáci si 
vytvoří elementární slovní zásobu a procvičí si praktické užití azbuky.  

Mgr. Markéta Chlumová 

а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, 
ю, я 
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Volitelné předměty 
 Každý rok si žáci budoucích 6.— 9. tříd vybírají z nabídky volitelných 
předmětů, pokud si od 6. třídy nevybrali rozšířenou výuku. Volitelné předměty 
jsou pro žáky povinné a žáci si je vybírají na jeden školní rok. Slouží pro doplnění 
základní výuky a k rozvoji zájmů žáků. Jejich nabídka je různorodá, řídí se 
podmínkami školy, zájmem žáků a počtem žáků v jednotlivých ročnících. Pro 
jednotlivé skupiny je stanoven zákonný minimální počet zapsaných žáků a 
vzhledem k charakteru náplně činnosti a bezpečnosti žáků je stanoven i  počet 
žáků pro jednotlivé skupiny. Z těchto důvodů se může stát, že žák nebude moci 
být zařazen do skupiny, kterou si vybral. V tom případě bude využita náhradní 
volba z přihlášky nebo bude žákovi nabídnuta jiná možnost. Zařazení žáka do 
skupiny a případné stanovení kritérií pro zařazení je plně v kompetenci ředitele 
školy. 
 
 V průběhu dubna obdrží žáci přihlášku jak na druhý cizí jazyk, tak na 
volitelný předmět. Upozorňujeme zákonné zástupce na to, že pokud žák 
neodevzdá přihlášku ve stanoveném termínu, bude zařazen do skupiny na 
základě rozhodnutí ředitele školy. 
 

Volitelný předmět „Praktická fyzika“ 
 Určitě vás zajímá, co na vás čeká v tomto volitelném předmětu. Budeme 
se zabývat základními zákonitostmi fyziky, které budeme využívat v praxi. 
Sestavíme si různé plně funkční modely, vyrobíte si levitujícího motýla, 
jednoduchou mechanickou robotickou ruku, vyzkoušíte si různé měřící přístroje 
a spoustu dalších věcí, které vás budou zajímat. Těší se na vás vyučující fyziky. 
          Mgr. Soňa Knapová 
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Informativní schůzky pro rodiče 
 Vážení rodiče, rádi bychom vás pozvali na informativní schůzky, na kterých 
vám třídní učitelé sdělí  informace, související se vzděláváním vašich dětí. 
 Informativní schůzky proběhnou 16. dubna 2019, a to  
  1.— 5. třídy od 16:30 h 
  6.— 9. třídy od 18:00 h 
  
Pokud u některých tříd proběhnou informativní schůzky formou individuálního 
rozhovoru, budete o organizací těchto rozhovorů včas informováni třídními 
učiteli. 

MDŽ 
Loupežníci naši malí, do vyrábění se dali! Krepové růže vykouzlili, tím maminky 
potěšili.                                                 Loupežníci z II. od. ŠD a Zikmundová Lada 
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KUCHTÍCI 
 Pizza světem vládne, každý z nás ji zvládne. Jak vyrobit ji natošup, ukázal 
nám pan Suk. Nechyběla ochutnávka, kalorií pěkná dávka. Všichni ji ale 
milujeme, tak si ji občas dopřejeme. 
        Velké poděkování panu Sukovi, líbilo se to holce i klukovi. Spoustu času 
nám věnoval a hezké odpoledne tím všem udělal.  
                                                                                            Lada Zikmundová a Kuchtíci 

Barevný týden v ŠD 
      Modrá jako pomněnka, žlutá jako sluníčko nebo kuřátka, červená jako 
tulipán, zelená jako žabičky nebo čerstvá jarní tráva, pruhovaná jako duha. Tyto 
barvy ovládly po celý týden všechna oddělení družiny, a to v mnoha pestrých 
činnostech. Zpívaly se jarní písničky, recitovaly básničky, četly se příběhy s jarní 
tématikou. Pastelky ani prstové barvy, či tempery si po celý týden neodpočinuly, 
neboť se kreslilo, malovalo, vybarvovaly se jarní mandaly. Zručné ruce našich 
dětí našly uplatnění při vyrábění spousty krásných, jarem a barvami 
motivovaných, výrobcích. Děti si opět vyzkoušely techniku Embossingu, využily i 
skartovačku pro výrobu super barevných proužků a také se jim líbila práce 

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 

Stránka 16 



s řezačkou papíru. 
      Po celý týden vznikalo společné 
dílo, kdy každý den vždy jedno oddělení 
zdobilo velkého motýla. Dalším 
společným úkolem bylo odhadnout, 
kolik barevných víček je uloženo v dóze. 
Nejpřesnější odhad mělo 5. oddělení 
třeťáků. Barevný týden jsme zakončili 
„pruhovanou“ diskotékou. 
      A věřte, nebo ne, ale v pátek 
zakotvila na Úpě za školou loď a do naší 
jídelny a pak do 2. oddělení ŠD přišli 
námořníci i s kapitánem, všichni měli 
super námořnická pruhovaná trička a 

čepice.  
      Vychovatelky a jejich svěřenci děkují také všem učitelům, asistentům, 
žákům z vyšších ročníků, kteří se k nám po celý týden připojili. Velké poděkování 
patří většině rodičů, kteří úžasně spolupracovali a dětem zajistili na každý den 
oblečení v dané barvě. Zvláštní poděkování posíláme po vodě rodičům našich 
námořníků z 2. oddělení.  
              Gabriela Hofmanová 
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