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Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Zápis do 1. tříd 2019
Letošní zápis do 1. tříd proběhl
v termínu 4. a 5. dubna. Po příchodu dětí
s rodiči do školy jim v orientaci po škole
pomáhali žáci 8. tříd. Rodiče s dětmi byli
ve škole mile uvítáni, a pak netrpělivě
vyčkávali, která paní učitelka je pozve
k sobě do třídy k zápisu. Budoucí školáčci
plnili rozličné úkoly a paní učitelka podle
stanovených kritérií posuzovala zralost
pro školní docházku. Děti předvedly své
znalosti v poznávání barev, jaké mají
matematické představy, jak se orientují
v
geometrických
tvarech
nebo
prostorovém vnímání. Při kreslení
procvičovaly grafomotoriku se správným
držením tužky a při recitování básničky
prokázaly správnou výslovnost.
Tréma na dětech znát nebyla a všechny úkoly se jim podařilo hravě splnit.
Jako odměnu za všechny splněné úkoly dostaly děti sladkosti a občerstvení
přichystané školní jídelnou, pamětní list a tašku s drobnými dárečky.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě zápisu podíleli a zpříjemnili tak
budoucím prvňáčkům jejich první den strávený ve škole,
zást. ředitele Mgr. Michal Strnad
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Soutěž „O nejoriginálnější třicítku“ skončila
Děkujeme vám všem, dětem, rodičům, prarodičům a kolegům, kteří jste se
do soutěže zapojili. Díky vaší fantazii a šikovnosti vznikla zajímavá sbírka třicítek
zpracovaných různými výtvarnými technikami, malých i velkých, dvoj i
trojrozměrných, doplněných o chuťově výborný dort, model z 3D tiskárny,
pamětní medaili, básně i fotografii.
Vaše díla budou vystavena v prostorách školy, kde si je budete moci
prohlédnout v rámci oslav 30. výročí (18. května) a některá se stanou také
součástí naší květnové výstavy v Tescu. Třináct vybraných nejoriginálnějších děl
bude oceněno v rámci slavnostního ocenění nejlepších žáků školy 24. června.
Můžete si je prohlédnout na samostatných fotkách v připojené fotogalerii.
Těšíme se na setkání u nás ve škole nebo v květnu v Tescu …
Mgr. Michal Strnad, zást. ředitele
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Nové LOGO školy -> pomozte nám vybrat JMÉNA
Změna je život a také je třeba držet krok s dobou. Proto bude jedním
z dárků ke třicátinám naší milé školy její nové logo.
Se starým logem se loučíme ….. a v novém logu vítáme holku a kluka. Tak
je pojďme pojmenovat. No jo, ono se řekne pojmenovat, ale to je velká
zodpovědnost, dát jména na celý život. Naštěstí, do školy chodí spousta dětí a
ty děti mají rodiče, prarodiče, tetičky a strýčky a tak na to pojmenování nejsme
sami :-). Stačí kliknout na tento odkaz:
http://bit.ly/logozsmltu
a vybíráte jména s námi. Vybírat budeme do 15. května, a když to dobře
dopadne, na školní akademii (16. 5.) a v rámci oslav 30. výročí školy (18. 5.) už
budeme naše nové kamarády z loga oslovovat jmény ;-)
Mgr. Michal Strnad, zást. ředitele

Týden zdraví v prvních třídách
V pátek 5. dubna završili prvňáci
„týden zdraví“ přípravou společné svačinky.
Vlastními silami si nachystali skutečnou
vitamínovou bombu ve formě ovocného
salátu. Všem moc chutnalo!
1. třídy
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Zapojení 7.A do soutěže
Na třídnickou hodinu jsme se rozdělili do skupinek, přinesli si spoustu
materiálu a zapojili jsme se do soutěže o nejoriginálnější 30. Doufáme, že
některé naše práce budou vystaveny u příležitosti oslav 30 let existence školy.
Naše práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webu školy.
Třída 7.A

Gastronomická praktika ve Zdravém týdnu
Krásný den, tak se opět hlásíme z cvičné kuchyňky na ZŠ Mládežnická.
V pátek jsme se zaměřili na zdravé vaření a připravili pokrmy, které se velice
dobře hodí do zdravého životního
stylu. Jednalo se o ovoce, zeleninu a
kuřecí maso.
Pokrmy: Ovocný salát, zeleninový
salát a k němu plátek kuřecího
zapečený
v
arašídové
krustě,
těstovinový salát, restovaná kukuřice
se sýrem.
Vše bylo mňam a užili jsme si to.
Tak zase příště, to bude zážitková
gastronomie .
Ahoj žáci a žákyně 7.A,B
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Špačkoš - vyhodnocení
V kategorii o nejlépe vyzdobený Špačkoš vybrala
odborná porota 5 nejlepších škol. Bohužel jsme se do první
pětice nedostali, ale cena útěchy nás neminula. Firma KOH-INOOR HARDTMUTH děkuje všem za účast v soutěži o nejvíce
nasbíraných špačků a o nejkreativněji vyzdobený Špačkoš.
Z celkových 26 kilogramů obdržených špačků se vytvoří
v terapeutických dílnách velice cenná umělecká díla. Výtěžek
z jejich dražby půjde na pomoc České olympijské nadaci,
která podporuje sportující děti.
Nejvíce špačků, tedy pastelek kratších než 8 cm, které hrály
ve vyhodnocování soutěže nejvyšší roli, se podařilo nashromáždit v ZŠ Ostrov
Májová z Ostrova u Karlových Varů, která dala dohromady přes 5,8 kg špačků.
Hlavní cenu obdrží celkem 10 nejlepších škol, mezi které patří také:
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60 - 4,5 kg
Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70 - 2,85 kg
ZŠ, Trutnov 2 - 2,65 kg
ZŠ A.Kučery, Ostrava - Hrabůvka - 1,65 kg
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy - 1,4 kg
Masarykova ZŠ, Broumov - 1,05 kg
Gymnázium Pavla Křížkovského, Brno-Komín - 1 kg
ZŠ a MŠ Žabeň, Sviadnov - 1 kg
Základní škola a Mateřská škola Litenčice, okres Kroměříž 0,55 kg
Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili a pomohli nám zaplnit náš
Špačkoš.
Zástupci ŽP
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Ve středu 3. 4. 2019 se sešlo 11 účastníků dalšího ročníku zeměpisné
olympiády. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie - kategorie A (6. a 7. třídy) a
kategorie B (8. a 9. třídy). Žáci si v obou kategoriích na začátku vyzkoušeli
„poznávačku“, kdy přiřazovali vlajky státům a poznávali významné stavby a
přírodní úkazy jednotlivých států.
Ve druhé části samostatně řešili úlohy. Nejprve bez atlasu a potom
s atlasem. Nejbystřejší řešitelé si po zásluze vybojovali dostatečné množství
bodů a umístili se na nejvyšších příčkách.
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Děkujeme všem zúčastněným bez ohledu na umístění, účast je mnohem
důležitější.
Pořadí
kategorie A:
kategorie
B:
.
1. místo - Jakub Štosek (9.A)
- Anna Pokryvačová (6.C)
2. místo - Adama Skořepa (9.B)
- Martin Melín (7.B)
3. místo - Nikola Šímová(8.B)
- Martin Jökala (7.A)
vyučující zeměpisu

Lyžák 2019
Psala se neděle 17. 3. 2019 a 7.A a B
odjížděly na lyžařský kurz. Okolo 40 žáků
naskládalo
do
autobusu
spoustu
zavazadel. V 15 hodin jsme odjížděli
do Jánských Lázní. Poté, co jsme dorazili
na místo a vyložili jsme náš lyžařský
náklad, čekali jsme několik dlouhých chvil
na to, až se dostaneme do volné lanovky
na vrchol Černé hory. V lanovce to
pro některé jedince nebylo lehké, ale
všem se moc líbil výhled na okolí. Pak
jsme opět podstoupili vykládání zavazadel.
Lyžaři byli podle zkušeností rozděleni
do tří skupin: začátečníci, pokročilí a
nejlepší. Všichni žáci byli poctivě poučeni
o podmínkách lyžařského kurzu. Každý
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den jsme překonávali strmé a dlouhé
sjezdovky např. Hofmanky, Černou horu,
Protěž, Anděl a další…
Všichni jsme řádně využili své síly
naplno! Poklona slabším lyžařům, kteří
na zakončení lyžařského dobrodružství
zdolali sjezdovky, které pro ně byly
na začátku psychicky nezdolatelné.
Naštěstí nikdo na sjezdovkách nespadl
tak vážně, abychom museli přivolat
horskou záchrannou službu, ale bohužel čtyři z nás polapila chřipka a museli
opustit výcvik.
Mimo jiné máme také skvělé zážitky z běžkování. Ti, co ještě nikdy
neběžkovali, to zvládali perfektně.
Na lyžáku jsme se setkali i s chvílemi, které byly nepříjemné a těžké, ale
po nějakém čase jsme si na to zvykli. Pro nás všechny byl lyžák jedna z věcí,
kterou si budeme pamatovat jako pozitivní zážitek. Moc jsme si to užili. A
pro budoucí sedmáky vzkazujeme, že lyžák prostě stojí za to! Více se poznáte,
v těžkých situacích se navzájem podpoříte a pro ty, co z toho mají strach, tak ať
se nebojí, zvládnou to!
Také za obě sedmičky chceme poděkovat všem učitelům za jejich snahu a
úsilí nás naučit věci, které v životě určitě využijeme.
Děkujeme, 7.A, 7.B
Připravily: Zuzana Šedivcová, Adéla a Tereza Výborné a Karolína Tučková

Stránka 8

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Pro nás sladká brambora
Jak se říká, tak nejhorším výsledkem je vždy čtvrté místo, proto se nazývá
bramborové. Ale to nyní neplatí na Základní škole Mládežnická. Tam se tato
brambora vychutnává a oslavuje. Naše florbalistky se v pondělí 15. dubna
vydaly do Ostravy, kde se konalo celorepublikové finále ve florbale Čeps Cup
2019. V tomto turnaji se předvedlo šest nejlepších družstev z celé republiky.
Mezi šesticí nemohla naše škola chybět, proto pro nás účast ve finále byla
velkým úspěchem. Holky se nechtěly spokojit pouze se šestkou. Šlo se do bojů o
zlato. V úvodním zápase čekaly naše florbalistky velmi silné soupeřky z Nového
Strašecí. Hned od úvodního hvizdu rozhodčího byla vidět velká nervozita v očích
trutnovských tygřic. První minutky se odehrávaly spíše na středu hřiště, ale nic
netrvá věčně, po chvilce se dostaly tygřice z Trutnova do vedení a vše z nich
opadlo. Děvčata nasadila své tempo a ukázala, jak se hraje florbal v Krkonoších.
Po vynikajícím vstupu do turnaje porazila naše děvčata Strašické zebry 2:0.
První krok? Splněn! Jde se dál.
V dalším utkání se na palubovce v Ostravě odehrál napínavý a důležitý
zápas Trutnov vs. Karlovy Vary.
Jak se říká, trenérům se ježily
vlasy na hlavě. Po předešlém
krásném zápase si naše hráčky
vybíraly slabší chvilky a než se
rozkoukaly, prohrávaly 3:0. Co
s tím? Jasná věc! Posílení
ofenzívy a podpora trenérů
vedla k rychlému vyrovnání 3:3.
Zdálo se, že krize je zažehnána
a závěrečnou tečku udělají
hráčky z Trutnova, ale kdepak.
V posledních minutách dostal
trutnovský tým branku a pocítil
tak první porážku na turnaji.
Po smolné prohře 4:3 si to
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dámy z Trutnova zkomplikovaly a jak se nakonec ukázalo, byla to i zásadní
prohra v turnaji. Ale nebudeme předbíhat. Postup z druhého místa ve skupině
znamenal ještě jeden boj navíc k vysněnému cíli. Do cesty se postavila děvčata
z pražského týmu Campanus. V tomto zápase šlo o vše. Děvčata z Krkonoš se
z předešlého zápasu rychle oklepala a vrhla se na „pražandy“. V tomto zápase
bylo cítit a vidět, kdo chce tento duel rozhodnout a dokázat, že patří mezi čtyři
nejlepší. Holky z Trutnova nasadily tempo „jaksepatří“ a porazily Campanus 7:3.
Vytoužený sen se stal skutečností, holky jsou mezi čtyřmi
nejlepšími. Jenomže přišla bohužel nejhorší varianta. Ale to by nebylo duo
Menzelová - Šembera, aby nechtěli pocítit klimbání medaile na hrudi. Proto
vyburcovali holky, aby jejich cesta neskončila bez medaile. Dalšími soupeřkami
se staly staré známé z národního finále, Orlice z Bojanovic. Velmi silný soupeř a
nakonec i celkový vítěz turnaje nasadil neskutečné tempo, velkou kvalitu a
ukázal, že v Bojanovicích se hraje hezký florbal. Naše holky nasazenému tempu
nestačily a nakonec prohrály vysoko 9:3. Velká rána byla tu, nejsme ve finále.
Namotivovat se k boji o třetí místo bylo o to složitější, ale tohle jsou tygřice
z Trutnova, oklepání po prohře nastalo a holky se pustily do nejdůležitějšího
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boje v turnaji. Třetí místo chtěly i holky z olomouckého Lutína. Tento zápas měl
obrovské kvality a bylo vidět, že obě družstva chtějí medaili. V zápase začal lépe
Trutnov a dostal se do vedení. Celý zápas se hrál ve vysokém tempu. Holky
z Lutína se ovšem dokázaly prosadit a vyrovnat na 1:1. Minutu před koncem si
Trutnov vybral tu nejhorší chvilku a inkasoval branku, na kterou už nestihl
zareagovat a smutně prohrál 2:1. Zklamání v očích bylo vidět na každé dívce.
Avšak po chvilce přišel úsměv a věta: „Dámy, vždyť my jsme mezi čtyřmi
nejlepšími v republice, to je parááááda!! A Viki Mečířová dala góla!!!
Na závěrečném vyhlášení se Trutnov taktéž neztratil. Nejen, že dostal ocenění
za 4. místo v turnaji, ale také Anička Hauferová se stala členkou all stars teamu
turnaje. Další individuální cenu si odvezla Helča Kubečková za 3. místo
v doprovodné střelecké soutěži. V brance „perlila“ Áňa Sturmová, nejvíc
naběhala Áďa Ryšavá a do hry vstoupily i hráčky Anička Hrodková, Viky
Kobosová a Míša Svobodová.
Všem hráčkám moc gratulujeme k úspěchu a také děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
M a Š, tělocvikáři

ŠTAFETOVÝ POHÁR 2019
Ve středu 17. dubna se atleti z 2. – 5. tříd vydali na stadion v Trutnově,
kde se konalo okresní kolo štafetových běhů. Celkem osm dívek a stejný počet
chlapců běhali štafety 4 x 100 m a 8 x 200 m. Letošní ročník se našim běžcům
příliš nepovedl. Sice
běhali „na plný plyn“,
ale zklamaly předávky,
a tak celkový čas byl
zatím nejhorší ze všech
dosavadních ročníků.
V roce 2015 se naši
závodníci
s časem
9:34.10 min dostali až
do krajského finále,
kde doběhli dokonce
ve vylepšeném čase
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9:32.39 min. Zatím nejskvělejší výkon předvedlo naše družstvo v roce 2016 –
9:24,00 min, což ale stačilo „jen“ na nepostupové 3. místo. Letošní výsledek
9:46,54 min posunul Mládežku až na sedmé místo z devíti zúčastněných škol.
Máme tedy co trénovat a budeme doufat, že se příští rok o nějaký ten stupínek
zlepšíme.
Tělocvikáři

„Happening“
Poslední
dubnovou
rodičovskou schůzku jsme pojali
trochu netradičně. Rodiče jsme
pozvali na malé hudebně –
divadelní představení, které jsme
jim věnovali jako poděkování za
dosavadní spolupráci a rozloučení
s 3.třídou a školní družinou.
Po vřelém přivítání byli
rodiče seznámeni s informacemi
týkající se schůzky a poté již
následoval náš dlouho utajovaný
program – hudební pohádka „Červená
Karkulka“,
veselá
říkanka - „Teta Alžběta“ a tanec –
„Popeláři“.
Potlesk a úsměvy diváků
byly pro nás velkou odměnou za naše několikaměsíční snažení. Děkujeme
rodičům za jejich hojnou účast a milé setkání. Pochvala patří i všem účinkujícím
dětem a přejeme jim i rodičům mnoho úspěchů a pohody v následující školní
docházce.
Žáci a tř. uč - Mgr.Lammelová T., Lánová M., vych. ŠD - Ryšanová Š.
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ČARODĚJNICKÝ REJ
Letošnímu sletu čarodějnic nepřálo počasí, a tak se uskutečnil
v čarodějnické jeskyni v prostorách naší školy. Děti v přestrojení čarodějů,
kouzelníků, ježidědků a ježibab si vyzkoušely, jak se létá na koštěti, zvládly
překážkovou dráhu i chůzi s pavoukem na hlavě, poznaly kouzelné koření aj.
Odpoledne uteklo rychle, ale zážitky
budou mít malé čarodějnice ve své paměti
mnohem déle. Přejeme dětem hodně sluníčka
a výdrž do konce školního roku.
Za kolektiv vychovatelek
Lada Zikmundová
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REBELS TEAM pokračuje na vítězné vlně
ReBels team získal na závodech Děti Fitness v Chrudimi 13. 4. 2019 a
v Hradci Králové 14. 4. 2019, celkem sedm vítězství a jedno 2. místo. Pro celý
oddíl je to obrovský úspěch, pro trenéry a naše tanečníky odměna za tvrdou
práci. Všechny týmy postupují do velkého evropského finále v pražské Lucerně,
které proběhne v jednom ze tří květnových termínů pro jednotlivé taneční
styly.
Výsledky jednotlivých teamů - Chrudim: 1. místo Zumba - Andílci, 2. místo
Zumba Dance, 1. místo mini ReBeLky rokenrol, 1. místo v kategorii Hip Hop
obsadil Just Dance Kids
Výsledky jednotlivých teamů - Hradec Králové: 1. místo Zumba - Angels,
1. místo Zumba Girls, 1. místo ReBeLky rokenrol, 1. místo v kategorii Street
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dance obsadil Just Dance Kids.
Poděkování patří trenérům, kteří nám v tomto směru velice pomáhají
jmenovitě: Vendy Valterová, Angelika Geffertová, Nell Grundmannová, Kája
Šolínová, Ilča Hellingerová, Lucie Pokorná, Zuza Janská, Nell Pavelková, Anežka
Holíková.
David Laušman
vedoucí ReBels teamu

SBĚR v květnu
V květnu budeme vybírat sběr ve středu 22. 5. 2019
u šaten na 2. stupni ZŠ. Časy jsou tradiční – ráno v 7:30 – 8:30
a odpoledne ve 14:00 – 16:00 hodin.
Tentokráte přímo do kontejneru.
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Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Dětské rybářské závody
Kde:

Peklo - 1. chovný rybník

Kdy:

v sobotu 11. 5. 2019

Pořadatel:

Rybářský kroužek mládeže ELDORÁDO ve spolupráci
s MO ČRS Trutnov z. s.

Prezentace:

7:30 - 7:45 hod.

Závod:

8:00 - 9:45 hod - 1. kolo
9:45 - 10:00 hod - přestávka na občerstvení
10:00 - 12:00 hod - 2. kolo
12:00 - 12:30 hod - pasování nových adeptů rybářského cechu
12:30 - 13:00 hod - vyvěšení výsledků, protesty
13:00 - vyhlášení výsledků (ceny pro každého)

Účast:

Děti do 15 let včetně roku narození 2003, kteří k datu závodu nedosáhli 16 let.

Počet:

Omezen na 60 závodníků.

Kategorie:

-

Zápisné:

50,- Kč

Způsob lovu:

Položená nebo plavaná. Loví se na 1 prut s max. 2 návazci. Vnadění povoleno během celého závodu.

Hodnocení:

Občerstvení:
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začátečníci
pokročilí
děvčata

Hodnotí se pouze ryba vytažená účastníkem soutěže - 1cm => 1
bod.
Měří se každá ulovená ryba.
Manipulace udicí rodičem, či doprovodem, je zakázána a takto ulovená ryba nebude rozhodčím uznána !!!
Zajištěno pro všechny závodníky.

