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"Vítejte u nás" - tímto krásným pozdravem uvítali naši žáci všechny 
návštěvníky, kteří se přišli podívat do naší školy. Jak je již tradicí, tak krásný 
vánoční čas patří Dni otevřených dveří na Základní škole Mládežnická a ani 
letošní vánoční čas nebyl výjimkou. U vstupů do školy vítaly návštěvníky naše 
hostesky, které měly za úkol příjemně naladit každého, kdo se přišel podívat do 
naší školy a taktéž poradit, jak je celá akce připravena, naplánována a kde 
najdou jednotlivá stanoviště. Celá prezentace naší školy se odehrávala ve všech 
třech pavilonech, proto měl každý návštěvník možnost podívat se na vše, co 
naše škola nabízí a vskutku toho není málo. 

Na prvním stupni si paní učitelky spolu s žáky naší školy připravily velmi 
pestrý program. V prvním patře si děti a jejich rodiče mohli vyrobit malý 
dáreček s vánoční tématikou. Nechyběl kuchařský koutek, kde děti 
pod dohledem paní vychovatelky z kroužku „Kuchtík“ připravily malou 
ochutnávku tzv. „Hopdohubek“. O patro výše si děti mohly vyzkoušet zdolat 
překážkovou dráhu a pořádně si zaskotačit. I v tomto patře byl připraven 
výtvarný koutek, kde si mohli návštěvníci vyrobit krásný vánoční betlém a 
odnést si ho domů. V posledním patře si všichni mohli vyzkoušet výrobu 
papírové tašky s motivem známé dětské postavy sněhulákem Olafem. Celou 
pohodovou atmosféru zpříjemňovaly koledy, které malebně zněly chodbami. 

Další zastávkou byl pavilon tělocvičen, kde probíhala pravidelná činnost 
kroužků, které nabízí Klub zájmové činnosti Eldorádo. V této části se nachází i 
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Školní klub Chobotnice, který je určen pro žáky druhého stupně. Vychovatelé si 
pro děti připravili prezentaci své práce a předvedli, co vše nabízí Školní klub. 
Sousední učebnou školního klubu je multimediální učebna, která byla na Den 
otevřených dveří zaměřena na oblíbenou ukázku robotiky a informatiky na naší 
škole. Mediální učebna nabízela ukázku ozobotů, práci s robotem, ukázku tisku 
na 3D tiskárně, žáci předvedli programování lego robotů, k vidění byl i školní 
dron a 360 stupňová kamera. Každý z návštěvníků měl možnost vyzkoušet si 
práci s roboty. Největší úspěch u nejmenších dětí měli ozoroboti. V mediální 
učebně sídlí i školní knihovna, která se rovněž těšila na to, že ukáže, co nabízí. 
V knihovně byla možnost vyrobit si barevnou záložku do knihy. Nedílnou 
součástí školní akce byla i adopce knihy. Na prostorné chodbě před knihovnou 
byl k dispozici prodejní jarmark, který měl v nabídce prodej ručně vyrobených 
výrobků a výtěžek z této akce putuje do Nadace naší školy. 

Největší budovou naší školy je druhý stupeň, kde se nacházejí třídy žáků 4. 
– 9. tříd. Den otevřených dveří nabídl pohled i do této budovy. Ve cvičném bytě 
se předvedli žáci gastronomických praktik, kteří napekli návštěvníkům cukroví, 
které si pak mohl kdokoli zakoupit, a perníčky, které si mohl každý sám ozdobit. 
Pro všechny byly ve všech odborných učebnách připraveny ukázky kreativní 
výuky s pomocí nejmodernějších technologií. V učebně chemie si žáci připravili 
jednoduché chemické pokusy, učebna přírodopisu ukázala všechny exponáty, co 
nabízí. Všechny učebny byly vyzdobeny a návštěvníci do nich mohli nahlédnout. 
To ovšem nebylo všechno. Na chodbách byly připraveny malé výtvarné dílničky, 
kde si každý mohl vyrobit malý dáreček a odnést si ho domů. Celá akce 
proběhla ve svátečné atmosféře a myslím si, že se Den otevřených dveří velmi 
vydařil. 
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Naše škola nabízí kvalitní výuku pod vedením kvalitních učitelů, kteří 
do své práce vkládají mnoho úsilí a nadšení. Škola disponuje nejnovějšími 
technologiemi výuky, rozšířenou výukou fotbalu, florbalu a výtvarné výchovy, 
volitelnými předměty informatiky a robotiky, zájmovými kroužky, výukou 
s použitím tabletů a mnohým dalším. 
Fotografie z akce budou k nahlédnutí na stránkách školy www.zsmltu.cz nebo 
na školním facebooku. 

Vánoční besídka v Domově pro seniory  
 Ve čtvrtek 20. 12. 2018 jsme se, jak už je tradicí, vydaly s děvčaty z 9.A, 6.C 
a 4.A  na besídku do Domova pro seniory v Trutnově. Káťa a Amálka ze 4.A 
obohatily naši besídku o koledy zahrané na klávesy a flétnu.  Anička z 6.C 
předvedla své baletní vystoupení, které si sama za pomoci své paní učitelky ze 
ZUČ připravila. Ostatní děvčata vystoupila 
s básněmi a povídáním o Vánocích. 
Samozřejmě jsme si také společně 
zazpívaly vánoční koledy. 
  Sklidily jsme velký potlesk od 
babiček. Velkou radost měly babičky 
z našich malých dárků. Všem, kteří se 
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podíleli na přípravě dárků a přáníček, moc děkujeme a přejeme hezké vánoční 
svátky.         Mgr. Soňa Knapová 

Projektový den 6. tříd „Okno do pravěku“ 
 Je zařazen ve ŠVP 6. ročníku do dějepisu 
a výtvarné výchovy. Učivo o pravěku jsme 
probírali od září, zhlédli jsme dokument 
Putování s pravěkými lidmi. Vyústěním byl 
šestihodinový blok 6. 12. 2018, kdy jsme ve 
skupinách vytvářeli prezentace o jednotlivých 
vývojových typech člověka, kreslili jeskynní 
malby, vyráběli pravěké nádoby. Své znalosti 
jsme si ověřili pomocí pracovních listů. 
Ze svých prací uděláme výstavku 
na  nástěnkách ve svých třídách.  Projektový 
den nám rychle utekl a moc se nám líbil. 
 
„Projekt byl velice dobrý, protože jsme hodně 
spolupracovali, všichni jsme něco udělali.“ 
„Každý měl stejně práce, výsledek se líbil 
všem.“ 
„Keramika byla super, bavilo mě to, rád jsem si to zkusil.“ 
„Líbilo se mi, jak jsme si navzájem pomáhali.“ 
„Všichni jsme spolupracovali a šlo nám to.“ 
„Líbily se mi všechny aktivity, Dokázali jsme se dohodnout, jak to bude probíhat, 
vypadat, měla jsem dobrý pocit, že jsme tým.“ 
                                                                     Žáci 6.A, 6.B a 6.C 
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Vánoční pečení žáků 3.A 
 Jak si zpestřit ve škole předvánoční čas? Tak třeba v keramické dílně. Paní 
učitelka D. Kobrlová s dívkami 9. tříd si pro nás připravily zajímavý program: 
Vánoční pečení z hořické a pozdišovské hlíny. 
 Pracovali jsme ve skupinkách. Hlínu rozváleli, obtiskli krajku, vykrajovali 
vánoční tvary, začistili a výrobek podepsali. Prohlédli jsme si pece, kde se naše 
výtvory usuší a vypálí. Když paní učitelka roztočila hrnčířský kruh, byli jsme jak 
v Jiříkově vidění. 
Za milé a kreativně strávené dopoledne bychom chtěli poděkovat paní učitelce 
Daně Kobrlové, žákyním E. Ládové, K. Malíkové, L. Prskavcové, R. Stoklasové, 
A. Briknerové, H. Schubertové a H. Skučkové. 
          Mgr. Taťána Lammelová 

Trestní odpovědnost po dosažení 15 let 
 Ve středu 12. 12. 2018 proběhla v 9.A a v 9.B preventivní akce zaměřená 
na trestní odpovědnost mládeže s ukázkami sebeobrany.  

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 

Stránka 6 



Ohlasy žáků byly velmi pozitivní: 
„...dozvěděl jsem se, co je přestupek…“ 
„...získal jsem informace o svých právech…“ 
„...dozvěděl jsem se principy sebeobrany…“ 
„...zaujaly mě techniky a ukázky sebeobrany…“ 
„...doporučuji i pro další ročníky…“ 
„...získali jsme informace o škole…“ 

      Ing. Ilona Kutová, školní metodik prevence 

ČERTOVINY 
      Středu 5.12.2018 byla z vyšší moci 
pekelné určena k setkání čertů a čertic 
z družiny v naší tělocvičně. A samozřejmě 
dorazil  i anděl a  Mikuláš.  
          Pod vedením zkušených čertučitelek 
jsme dokázali ustrojit čerta do kožichu, 
překonat sami sebe v lezení do výšky 
ke zvonečku, skákat v pytlích, proběhnout 
překážkovou dráhu, skočit přes metlu, aj.  
Při ochutnávce citronů jsme zažili spoustu 
neuvěřitelných šklebů a grimas. 
          Čertovské odpoledne se nám vydařilo a nadšeni jsme se vrátili do našich 
družin.          Zikmundová Lada 
 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ DRUŽINY VE STUDNICI 
        Po roce jsem se opět se svými „Loupežníky“ z druhého oddělení rozjela 
za kamarády do ZŠ ve Studnici. Výlet vláčkem byl pro děti velkým zážitkem, 
pro některé dokonce premiérou.  
       Ve Studnici jsme na přivítanou od paní vychovatelky Renaty dostali cukroví 
a potom jsme se odebrali do podkrovní místnosti – družiny studnických dětí. 
     Celé naše setkání bylo zaměřené na cestování vlakem.  Studnické děti nám 
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ukázaly hru, kterou hrají. S vlakem 
Bohemia Expres virtuálně navštěvují 
různé kraje naší republiky.  I my jsme si 
to vyzkoušeli a poměřili své schopnosti a 
dovednosti se studnickými dětmi 
v soutěžích zaměřených na cestování. 
Výsledek byl nerozhodný.  V kroužku 
jsme si zazpívali píseň o mašince a i 
několik vánočních koled.  Studnické děti 
nám zapískaly na flétnu.  

      Součásti návštěvy byla prohlídky výstavy.  S dětmi jsme v Trutnově vyrobili 
dva vlaky. Osobní vlak byl vybaven záclonkami a závěsy, nákladní vlak vezl štěrk, 
osobní automobily, uhlí, písek. Oba vlaky byly součástí výstavy ve studnické 
škole. Na závěr si naše děti za pomocí studnických dětí vyrobily svícen 
ze skořápek a vánočního skřítka.  
 Celá akce se nám všem moc líbila a nepokazila ji ani vlaková výluka, která 
způsobila skoro hodinové zpoždění. Děkuji rodičům za pochopení a trpělivost 
při čekání na děti. Dík patří paní učitelce Pytelové, která nás na cestě 
doprovázela.  Těším se na další spolupráci. 
                                      Vychovatelka Zikmundová Lada a Loupežníci z II. oddělení 

KZČ ELDORÁDO - SBĚR  PAPÍRU   
Papír budeme vybírat a vážit u šaten na 2. stupni ve středu: 

16. 01. 2019 od 730 do 830 hod. a od 1400 do 1600 hodin 
13. 02. 2019 od 730 do 830 hod. a od 1400 do 1600 hodin 
20. 03. 2019 od 730 do 830 hod. a od 1400 do 1600 hodin 
17. 04. 2019 od 730 do 830 hod. a od 1400 do 1600 hodin 
22. 05. 2019 od 730 do 830 hod. a od 1400 do 1600 hodin 

Karton již z kapacitních důvodů nebereme. 
Kontakt na pracovníky KZČ : eldorado@zsmltu.cz, 499859956, 731106065 

Nejlepší jednotlivci ze tříd budou odměněni a třídy, které nasbírají největší množství 
papíru, dostanou finanční příspěvek na školní výlet nebo jinou třídní akci. Papír nemusí 

být tříděný, ale nesmí obsahovat nečistoty, izolepu, atd.  
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