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Dětský čin roku 2018
Upozornit na hrdinské činy dětí a
motivovat je i dospělé k dobrým
skutkům - to je hlavním cílem
celostátního projektu Dětský čin roku,
který odstartoval již počtrnácté. I letos
byl obsazen silnými příběhy dětí
v kategoriích – Záchrana lidského života,
Pomoc ostatním, Pomoc starším lidem,
Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě,
Dobrý nápad a pomoc na netu.
To by nebyla naše 5. C, aby se této literární soutěže nechtěla také účastnit,
zvláště když jsme již od září trénovali své literární schopnosti v tvůrčích dílnách
psaní. A ejhle, hned naši dva žáci BARBORA SPÍCHALOVÁ a ONDŘEJ KVÍČALA se
umístili na předních místech (Bára na 1. místě a Ondra na 3. místě). Ale nyní
jsme byli již závislí také na podpoře našich spolužáků či čtenářů jiných škol, zdali
se příběhy Báry a Ondry zalíbí. Takže začalo hlasování tříd, kterým tímto velmi
děkujeme. A pak – telefon, že právě tito dva žáci vyhráli a nádavkem ještě získali
pro školu 20 000 Kč na učební pomůcky. To bylo radosti a tleskání, vždyť
pojedou do Prahy nejen pro šek, ale i pro osobní dárky. Celým odpolednem je
budou provázet mediálně známí herci, zpěváci a sportovci, kteří budou jejich
patrony.
Ale co s penězi? Komu je věnovat? Návrhů padlo vícero a mě hřálo
u srdíčka, že to byly návrhy nesobecké. Zvítězilo přání darovat šek v hodnotě
10 000 Kč školní knihovně, aby peníze nebyly použity jen pro třídu, ale aby
posloužily všem dětem školy. Tento šek byl předán v knihovně p. uč, Greenford
dne 3. prosince za účasti celé třídy.
Naše 5. C je prostě prima. A co vy? Máte ve škole malého hrdinu, jenž rád
pomáhá a nejsou mu lhostejní lidé v nouzi ani příroda? Přihlaste ho do
15. ročníku projektu Dětský čin roku, my se ho určitě zase zúčastníme.
Tř. učitelka 5. C
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Republikové kolo Logické olympiády
Letos poprvé se účastnila republikového kola Logické olympiády také
žákyně naší školy Barbora Spíchalová. Finále proběhlo dne 26. 11. 2018
v Míčovně Pražského hradu. Bára se umístila na krásném 33. místě v kategorii A
žáků prvního stupně základních škol 3. – 5. tříd. Báro, děkujeme za vzornou
reprezentaci školy. Pokud máte zájem dozvědět se více o této soutěži,
informace najdete na www.logickaolympiada.cz .
Mgr. Soňa Knapová

Bobřík informatiky a IT-SLOT 2018
I v tomto školním roce jsme se zapojili do již tradičních soutěží
zaměřených na informační technologie - Bobřík informatiky a IT-SLOT.
Bobříka informatiky, mezinárodní soutěže podporované MŠMT, jsme se
účastnili v kategoriích Benjamin (6.-7. třídy) a Kadet (8.-9. třídy) a letos poprvé
ho s námi lovili také páťáci v kategorii Mini. Naši žáci se tak zařadili mezi 79988
soutěžících z 648 škol v ČR.
Nejlépe se podařilo odpovědět na otázky z oblasti informatického myšlení,
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algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti
následujícím žákům:
Třída

Kategorie Mini - 5. třídy
Alespoň 120 bodů
dosáhlo a úspěšnými řešiteli
se stalo 26 soutěžících,
přičemž
dvě
soutěžící
dosáhly
maximálního
možného počtu bodů!

Jméno

Body

5.A

Karolína Žitnáková

192

5.A

Viktorie Mečířová

192

5.A

Klára Danihelková

176

5.A

Eliška Machová

176

5.C

Barbora Spíchalová

172

5.A

Šárka Bubnová

172

5.A

Iveta Trvalcová

164

5.C

Lukáš Novotný

160

5.C

Matyáš Syrovátka

157

5.B

Karel Čapek

152

5.B

Robert Herák

152

5.B

Gabriela Fleglová

144

5.B

Kristýna Hladíková

144

5.B

Sedrik Linhart

140

5.B

Daniel Havlina

140

5.C

Jakub Kadrmas

140

5.A

Tereza Petrovová

140

5.A

Tereza Czibulková

136

5.C

Maty Augustin

136

5.A

Diana Krasnoluckaja

128

5.C

Petr Jaroš

124

5.A

Viktorie Váňová

124

5.A

Kačka Lachmanová

124

5.B

Filip Musil

122

5.C
5.A

Tereza Svobodová
Helena Kubečková

120
120

Kategorie Benjamin - 6.-7. třídy
Alespoň 150 bodů z 240 dosáhli a úspěšnými řešiteli se stali 2 soutěžící!
Třída
7.B
7.B

Jméno
Petr Hejk
Ondřej Klápště

Body
164
157

Kategorie Kadet - 8.-9. třídy
Alespoň 150 bodů z 240 dosáhli a úspěšnými řešiteli se stali 2 soutěžící!
Třída
9.B
9.B
Stránka 4
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Filip Šamal
Lukáš Paulů

Body
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Soutěže IT-SLOT,
jejímž pořadatelem je Soukromá střední škola výpočetní techniky
v Praze na Proseku, se zúčastnilo třináct žáků 8. a 9. ročníku a všichni
se umístili v první polovině soutěžního pole, které čítalo 4819 soutěžících ze 192
škol v ČR.
Počet bodů

Čas

Petrů Ondřej

19 bodů

20:10

2.

Pacák Matyáš

18 bodů

12:46

3.

Paulů Lukáš

18 bodů

22:00

Pořadí ČR

Pořadí škola

172.

1.

272.
336.

Jméno

Všem zúčastněným žákům děkuji za účast a úspěšným řešitelům gratuluji.
Mgr. Michal Strnad, učitel IT

Přípravka dívek MFK porazila Spartu a vyhrála Listopadový pohár!
V neděli 18.11. se ve sportovní hale v Třebši konal premiérový ročník
Listopadového poháru, který byl určen pro starší přípravku dívek – dopoledne
se utkaly ročníky 2009, odpoledne patřilo ročníkům 2008. Naše děvčata
doplnily i dvě hráčky roč. 2009, jedna roč. 2010 a nejmladší účastnicí turnaje
byla naše Terezka – roč. 2011!
Holky vstoupily do turnaje výhrou nad Viktorií Plzeň 3:0, když se střelecky
Stránka 5
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prosadily Áďa Ryšavá, Terka Svobodová a Leonka Uhlířová. I ve druhém zápase
se mohly spolehnout na výbornou obranu v čele s gólmankou Ladou
Výrostkovou. Zápas proti TJ Sokol Třebeš skončil 5:0 – branky vstřelily: Áďa
Ryšavá 2, Terka Svobodová, Helča Kubečková a Janička Mánková. A pak byl
na řadě zápas zápasů: proti MFK Trutnov stála Sparta Praha! A na to, co dělo
na hřišti, jen tak nezapomene nikdo – hráčky, trenérky, rodiče… Holky do zápasu
vlétly neskutečným způsobem a po 27s vedly 1:0, po třech a půl minutách už
svítilo na tabuli 0:3. Terka s Áďou obranu Sparty doslova rozebíraly a za sebou
měly pozornou a důraznou obranu Anička – Stázka, která Spartě nic nedovolila.
A na to Sparťanky nejsou zvyklé – byly rázem nervózní, nedaly si jedinou
přihrávku a měly plné ruce a nohy práce s útočnými akcemi našich děvčat. A
holky makaly až do konce zápasu a přidaly Spartě ještě 2 branky! Po zápase jim
tleskala prakticky celá hala… Jen 15 minut pauzy a proti Trutnovu stály opět
soupeřky zvučného jména – Dukla Praha. Euforie z vítězství nad Spartou
netrvala dlouho- po cca 5 vteřinách holky inkasovaly 1. gól v turnaji a poprvé
byly v roli prohrávajícího týmu. Přestože se jim podařilo vyrovnat a poté měly
dále více ze hry, své šance neproměnily a přišel trest – gól na 1:2. I přes další
tlak už holky vstřelit nedokázaly a musely zkousnout porážku a připravit se
na poslední zápas s vědomím, že pokud chtějí zlato, tak musí vyhrát a v případě
prohry jsou bez medaile… Nervy drásající zápas s Krásnou Studánkou byl
zpočátku vyrovnaný, s přibývajícím časem však měly více šancí Trutnovačky, ale
gól ne a ne přijít. Pak trenérky poslaly do hry útočnou dvojici Leonka – Kristýnka
a druhá jmenovaná po chvíli na hřišti poslal náš tým do vedení. Další branka
nepadla a o zlatu bylo rozhodnuto! Do Trutnova navíc putovala i cena
pro nejlepší střelkyni turnaje – tu si odvezla Adélka Ryšavá za 8 vstřelených
branek.
KONEČNÉ POŘADÍ:

Stránka 6

1. MFK Trutnov
2. Sparta Praha
3. Dukla Praha
4. Krásná Studánka
5. Viktoria Plzeň
6. TJ Sokol Třebeš

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

MFK Trutnov reprezentovaly:
Adélka Ryšavá, Anička Hauferová, Terka Svobodová, Stázka Denygrová,
Helča Kubečková, Leonka Uhlířová, Kristýnka Dostálová, Janička Mánková,
Terezka Janatová, Míša Svobodová a Lada Výrostková.

Školní kolo Olympiády z českého jazyka
Dne 14.11.2018 proběhlo školní kolo
Olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se ho 14
žáků 8. a 9. tříd. Řešili převážně logické úkoly
týkající se podstatných jmen pojmenovávajících
zvuky, doplňování přísloví, zdrobnělin se
samostatným významem, synonym, větných členů
a slovních druhů ve větách, pracovali se souvětím a
formou prózy zpracovali slohový úkol na téma „Co
všechno umí světlo.“ Nejvyššího počtu bodů dosáhl
Jakub Štosek z 9.A , na druhém místě se umístila
Alena Briknerová z 9.B. Oba postupují do okresního
kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.
M. Škarytková
Stránka 7
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Mandala 2018
Každý rok v šestých třídách zadáváme dětem vytvoření mandaly
na procvičení práce s kružítkem. Zadání je jednoduché—narýsujte mandaly
pouze za pomoci kružnic narýsovaných kružítkem. Každá mandala je
ohodnocena známkou z matematiky. Nakonec vždy vybereme ty nejhezčí
z celého ročníku. Žáci, kteří vytvořili vítězné mandaly, získají navíc malou
odměnu. Letos to jsou mandaly Natálie Starzykové, Denisy Schmidtové a
Karolíny Ernstové. Krásné mandaly vytvořil i Daniel Švanda a Eliška Kábrtová.
Škoda, že použili i jiné prvky než kružnice. Všem šesťákům děkujeme.
Vyučující matematiky

Soutěž o největší krystal kuchyňské soli 2018
Této soutěže se účastní žáci
6. ročníku, kteří ve fyzice probírají
krystalickou stavbu látek. V rámci výuky
dostávají vždy zadaný dobrovolný úkol
– vyrobte co největší krystal kuchyňské
soli. Letos se této soutěže zúčastnilo 31
žáků. Největší krystaly se podařilo
vytvořit Tereze Samkové a Tadeáši
Fenikovi. Druhé a třetí místo bylo velmi
těsné. Krystal Ondry Klucha je tenčí, ale
o malinko větší než krystal Terezy
Kolmanové a Nikoly Krajčové. Všem žákům, kteří se zúčastnili, děkujeme.
Mgr. Soňa Knapová
Stránka 8
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Strašidelný podzim
V pátek 23. listopadu jsme si my, parlamenťáci, připravili pro své mladší
spolužáky z 1. až 3. tříd různé soutěže, které tak trochu souvisely se strašidly a
duchy. Bylo celkem sedmnáct stanovišť, např. podlézání pavučiny, skládání
obrázků, kreslení strašidel nohou, poznávání různých koření podle čichu,
foukání brčkem do papírové kuličky, ochutnávání koláčů, džusů - poznej, co je
z dýně, skládání prostěradla, hledání pavouka, hod pavoukem do pytle, atd.
U každé soutěže získaly děti indicii – písmenko. Po absolvování všech disciplín si
z písmen složily dvě slova – „Strašidelný podzim.“ Na závěr na ně čekala sladká
odměna. Doufám, že se jim naše snažení líbilo a že si to naši menší spolužáci
užili.
ŽP Safari

Dějepisná Olympiáda 20018/2019
Celkem šestnáct žáků z 8. a 9. tříd se pustilo do otázek 48. ročníku
dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Za poznáním, za obchodem i
za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Jak už téma naznačuje, žáci se zaměřili
na způsoby cestování od středověku do konce 19. století, poznávali jména
slavných poutníků i významná evropská a světová místa. Na prvním místě se
umístil Jakub Štosek z 9.A, druhé místo obsadil Filip Šamal z 9. B a třetí Adam
Skořepa z 9.B. První tři žáci postupují do okresního kola. Blahopřejeme a
přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.
Mgr. S. Tichá, Mgr. M. Škarytková
Stránka 9
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Úspěšné florbalové boje
Úspěšné florbalové boje svedli naši nejmladší florbalisté (1. - 5. třída) a
nejstarší florbalisté (8. - 9. třída).
V pátek se na palubovce na ZŠ R. Frimla pustili do bojů naši nejstarší.
Turnaje se zúčastnilo deset družstev, a tudíž bylo jasné, že to bude nelehký boj.
Chlapci se však do všech svých zápasů vrhli vší silou a předvedli krásné výkony.
Nakonec veškerá snaha stačila pouze na neslavnou bramborovou medaili. O pár
dní později se střetli na palubovce ZŠ Mládežnická naši nejmenší florbalisté.
To byl ovšem jiný „koncert“, kromě jednoho zápasu, kdy naši borci zaváhali a
nezvládli úvodní zápas, se předvedli ve velké parádě. Avšak oslnivé výkony a
vysoké výhry v závěrečném součtu nestačily a po pravidle vzájemného zápasu
se naši štírci umístili na krásném, ale bohužel nepostupovém, druhém místě.
Všem hráčům děkuji za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy.
Bc. Jiří Šembera kab TV
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Gastronomická praktika
Nejen na středních odborných školách a odborných učilištích se připravují
na svou kariéru pracovníků v gastronomii mladí lidé, ale i naše základní škola
zařadila do svého vzdělávacího programu "Gastronomická praktika".
Žáci se zde učí nejen jídla připravovat, ale i je správně podávat, učí se
stolování a správně prostírat stůl. Gastronomická praktika již na základní škole
učí mladé lidi, jak správně má vypadat pracovník v gastronomii, jak se má
chovat, jak přistupovat k lidem jako zákazníkům a hlavně věřit v to, že správně
připravení lidé se pokusí opět pozvednout naši gastronomii, která upadá. Že
opět budeme moci v restauraci konzumovat jídla opravdu připravovaná jako
od babičky a ne kupovaná zmražená v obchodních řetězcích.
Gastronomie a práce v ní je úžasná, ale i náročná. Našim žákům věřím,
držím jim palce a nabízím pár fotografií z jejich začátků.
Jaroslava Schierová - vyučující

Projekt – Trutnov, místo, kde žijeme
Již od začátku října začaly třetí třídy plnit úkoly v projektu: Trutnov, místo,
kde žijeme.
Úvodní trasa vedla z vlakového nádraží k Janské kapli, k místu, kde se
odehrávala roku 1866 prusko – rakouská válka. Poutavým vyprávěním pana
V. Grofa jsme se seznámili s životem generála Gablenze.
Stránka 11
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Druhá výprava nás zavedla k pozůstatkům původního opevnění Trutnova,
do Dračí uličky. Kolem Galerie Trutnova jsme došli ke kostelu Narození Panny
Marie u Muzea Podkrkonoší a seznámili se s historickými objekty
na Krakonošově náměstí. V Galerii draka jsme vyslechli Pověst o trutnovském
drakovi.
V další části našeho poznávání jsme opět přivítali pana Grofa z Městského
úřadu v Trutnově. Měl pro nás moc hezky připravenou prezentaci na téma:
Trutnov včera a dnes. Poslední část projektu byla věnována zpracování
získaných informací a vytvoření vlastní knihy.
Navštívili jsme zajímavé objekty a dozvěděli se plno nových údajů
z historie města Trutnova. Poznali jsme místo, kde žijeme.
Učitelky 3. tříd

Kde žijí prvňáčci
Poslední listopadový den se prvňáčci vydali ukázat spolužákům, kde bydlí.
Ve škole potom svůj dům postavili z kostek a složili z papíru. Hravě tak zakončili
učivo "Místo, kde žijeme".
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Příběhy bezpráví
V rámci vzdělávacího projektu „Jeden svět na školách“, který připravuje
společnost Člověk v tísni, žáci 9.tříd zhlédli dokumentární film Karla Strachoty
Právě se vracím. Na film pak navazovala 19.11.2018 beseda na téma Příběhy
bezpráví se dvěma hosty, s politickou vězeňkyní paní Hanou Truncovou, a
s dcerou zavražděného vězně paní Marií Ryšavou. Žáci se dozvěděli více
o československé totalitní minulosti, o tom, jak široký záběr a jak rozličné
podoby měla represe, kterou komunistický režim ovládal vlastní obyvatelstvo.
Postřehy žáků:
Jedna věc je vidět film, ale věc druhá je vidět jednoho z vězňů naživo. Paní
Truncová se k věci postavila optimisticky a pověděla nám pár věcí
ke komunismu, aby naše generace neudělala stejnou chybu. Za to ji velice
obdivuji.
Jsem ráda, že jsem se dozvěděla, jaké to dříve bylo, a uvědomila si, jak
dobře se máme teď. Lidé si toho neváží, a proto si myslím, že tu přednášku by
měl slyšet každý.
Vyprávění mě dojalo, přišlo mi až neuvěřitelné, čím si obě ženy musely
projít. Když si představím, že bych teď skončila podobně, tak bych
pravděpodobně nebyla tak statečná. Obdivuji je.
Líbilo se mi, jak byla přednáška podána, bylo toho hodně na zamyšlení.
Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí o režimu z minulých let přímo
od lidí, kteří v tom prostředí vyrůstali.
Byl to velmi silný zážitek, nikdo z nás mladých si ani nedovede představit,
co se v té době dělo.
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STRAŠIDLA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V pátek 2. listopadu se naše
družina proměnila v zakletý zámek plný
strašidel a duchů. Tito tvorové společně
oslavili svůj den. Zámek prolétli
od sklepení až na půdu a měli plné ruce
práce, aby se ze zakletého zámku
osvobodili. Za prapodivných zvuků a
kvílení se jim to podařilo. Kouzelné
zaklínadlo zafungovalo a strašidla se
opět proměnila v naše hodné děti, které
si společně pochutnaly na zaslouženém pokladu a společně si užily hry, soutěže
a zábavu.
Děkujeme rodičům za vzornou přípravu kostýmů.
Ryšanová Š.

Informace KZČ „Eldorádo“
Akce připravované na prosinec

Ani v prosinci a lednu nebudou zahálet naši střelci. Dne 8. a 9. 12. je čekají
závody v Plzni, 16. 12. následuje soutěž v Sezemicích, kde střelecký rok
2018 zakončí. Rok 2019 zahájí soutěže v Týništi n. O. 5. 1. a v Liberci 6. 1.

Termíny sběru starého papíru pro rok 2019 zveřejníme v příštím
(lednovém) Zpravodaji. V prosinci papír nevybíráme.

Na 21. 12. je připraven i tradiční „Vánoční večírek“ ReBels teamu, který je
určen všem příznivcům. Bude zde připravena ukázka činnosti za celý rok
2018. Večírek začíná ve školním kinosálu od 17:00 hodin a všichni jste
srdečně zváni.
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Druhý ročník strašidláckého kempu v Chobotnici
Ve školním klubu Chobotnice se v pátek 3. listopadu uskutečnil již
druhý ročník strašidláckého kempu. Tentokrát se všechna strašidla spojila,
aby zachránila Doctora Strange, který přišel o své magické schopnosti a
sám již nebyl schopen čelit zlým nadpřirozeným bytostem.
Naši stateční hrdinové se rozdělili do čtyř týmů (Ironmani, Hulkové,
Thorové, Spidermani) a pomohli Doctorovi opět získat magické artefakty:
plášť levitace, listy z knihy Vishanti a Agamottovo oko.
Všichni zúčastnění plnili namáhavé logické a fyzické úkoly až
do pozdních nočních hodin. Naštěstí byl nakonec Doctor Strange zachráněn
nejschopnějším týmem Spidermanů, který objevil i jeden z pěti kamenů
nekonečna. Na oslavu jsme si rozdělili sladkou odměnu a zhlédli v kině
půlnoční filmové promítání Lego Batmana. Součástí našeho večerního
programu bylo i vyhlášení nejlepší masky. Jednoznačně zvítězil Dan
Moravec jako nejděsivější smrtka.

Školní klub „Chobotnice“ a zájmové kroužky KZČ „Eldorádo“ končí v tomto
kalendářním roce svou činnost v pátek 21. 12. 2018 a opět zahajují činnost
v pondělí 7. 1. 2019.

Všem členům KZČ a všem vedoucím zájmových
útvarů přejeme krásné Vánoce a do nového roku 2018 hodně
štěstí a zdraví.
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