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Dne 5. a 6. dubna se na naší škole konal zápis do 1. tříd.
Do budoucích prvních tříd se zapsali šikovní předškoláci, kteří
dokázali, že jsou na školní práci dobře připraveni. Tento školní rok už
se přehoupl do své druhé poloviny a než se nadějeme, už bude ťukat
na dveře nový. My všichni, kteří pracujeme na naší základní škole, se
už na nové prvňáčky velmi těšíme. Přejeme vám hodně radosti a
úspěchů při práci, a nezapomeňte pak vyšlápnout tou správnou
nohou. Tak brzy na shledanou …
Michal Strnad, zást. ředitele
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NA KOLA SE ZDRAVOU SVAČINKOU
Ve čtvrtek 12. dubna se žáci 4.A vydali do Dvora Králové na dopravní
hřiště, ale než vyrazili, zdravě se posilnili. Ve středu se domluvili, že na akci
vyrazí v rámci týdne zdraví s pokrmy plnými vitamínů. Kontrola před odjezdem
dopadla „na jedničku“, takže mohli všichni vyrazit. Možná i proto, že se zdravě
„nacpali“, dopadla jízda na kole i teoretická příprava dobře. Doufejme, že to
neskončilo tímto dnem, ale že budou všichni i nadále bezpečně jezdit a zdravě
jíst!
Mgr. V. Menzelová – tř. uč.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – 4. třídy
Ve čtvrtek 12. dubna vyrazili čtvrťáci na dopravní hřiště do Dvora Králové
n/L, aby si ověřili své znalosti z dopravní výchovy. Poznávali dopravní značky,
řešili situace na křižovatkách a připomněli si hlavní pravidla pro cyklisty. To
všechno si vyzkoušeli také v praxi při
jízdě na kole. Pro mnohé z nich bylo
opravdu složité sledovat současně „čáry“
na vozovce, značky, své spolužáky a ještě
při tom ukazovat změnu směru jízdy. Vše
se ale obešlo bez vážnější kolize, a tak se
snad budou všichni snažit jezdit
bezpečně a bez nehod.
Uč. 4. tříd
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Den zdraví
Žáci 4.B dnes v rámci třídnické hodiny zdravě posnídali. Moc to všem
chutnalo, jen vločkové kaši se někteří vyhýbali.
Mgr. Monika Jaklová

Dějepisná exkurze 6. A a 6.B do všestarského archeoparku
Ve středu 2.5.2018 se v rámci projektu „Okno do pravěku“ uskutečnila
exkurze do archeoparku ve Všestarech. V nové budově jsme mohli vidět na čtyři
stovky exponátů, repliky pravěkých artefaktů z kamene, bronzu, železa, dřeva,
keramiky…Atmosféru dávných dob nám zprostředkovaly prostorové projekce
v kinosále. Také jsme mohli vstoupit do pravěké jeskyně s malbami lovců,
nahlédnout do důlních šachet z pozdní doby kamenné nebo projít velké
akvárium s podvodními nálezy.
Nejvíce nás zaujala venkovní expozice s ukázkami pravěkých staveb a to,
že jsme si mohli vyzkoušet různé
pravěké činnosti: trefit mamuta ze
slámy, namlít obilí, obrousit kámen,
rozseknout kmen, okopat pole... A
jak nám to šlo, se podívejte do
fotogalerie. Počasí nám celé
dopoledne přálo, a tak jsme si
závěrečnou část projektu užili.
6.A a 6.B
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Aby na fyzice nuda nebyla
Někteří žáci se snaží zpestřit výuku fyziky svými pěknými referáty,
prezentacemi nebo pomůckami, které sami vyrobí na základě získaných
teoretických znalostí. Protože se letos některé pomůcky opravdu moc vyvedly,
umožníme i vám se na ně alespoň takto podívat. Žáci šestých tříd vyráběli
magnetické hračky (pejsek na procházce, autíčko na magnetický pohon, točící
se stromeček, houpačka) a přesýpací hodiny. Žáky sedmých tříd inspirovala
hydraulická zařízení a Pascalův zákon (vyrobili nápojový strojek, jednoduchá
hydraulická zařízení a krásný model hydraulického zvedáku). Za svou snahu
získali
jedničku.
Těšíme se na další
pomůcky.

Mgr. S. Knapová
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Gastronomická praktika a týden zdraví
Na gastronomických praktikách se seznamujeme s různými typy přípravy
pokrmů, s alternativními způsoby stravovaní a s různými dietami. V týdnu zdraví
jsme se zaměřili na zdravé a lákavě uchystané pokrmy. S úpravou pokrmů na
talíři jsme si dali záležet. Samozřejmě, že jsme si na tom také dobře pochutnali.
Na obrázcích můžete vidět naše veledíla.

Maestro hledá maestra
V těchto dnech jsme odeslali do výtvarné soutěže „Maestro hledá
maestra“ výkresy, které se vám při hodinách výtvarné výchovy během
1. pololetí nejvíce povedly. Seznam 30 žáků, jejichž práce byly vybrány, najdete
na nástěnce v učebně výtvarné výchovy b 402. Bohužel podmínky soutěže nám
nedovolily poslat více než jednu práci od jednoho žáka, i když některé výkresy
by si to určitě zasloužily. A teď už budeme jen čekat na výsledky soutěže.
D. Kobrlová
Pythagoriáda
Ve dnech
9.- 11.4. proběhlo školní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda 2017/18 pro žáky 5. – 8. tříd. Celkem se soutěže zúčastnilo 32
žáků. Soutěžící měli možnost ověřit si svoje matematické a logické dovednosti
na neobvyklých úlohách, které byly zaměřeny na jejich logický úsudek. Za 60
minut měli vyřešit 15 úloh.
Nejlepšími řešiteli byli:
za 5. ročník – Šimon Dědek a Alexandr Souček
za 6. ročník – Adam Mareš
za 7. ročník – Ondřej Korotvička
za 8. ročník – Adam Skořepa
Všem řešitelům přejeme hodně dalších matematických úspěchů
Stránka 5
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KRAJSKÉ ÚSPĚCHY NA MLÁDEŽCE
Vykročením do úspěšného tažení bojovníků z Mládežky začaly dívky ze 7. a
8. tříd, které vybojovaly krásné bronzové medaile v krajském kole v
přehazované. Dívky předvedly bojovnost a nasazení v zápasech a v turnaji
nestačily jen na stříbrné družstvo z Rychnova a zlaté družstvo z Lánova. Velká
gratulace a poděkování patří holkám a paní učitelce Škodové.
Hned druhý den se na „horké palubovce“ v Hostinném představili i naši
chlapci, kteří vyzvali do boje ostatní krajské školy v halové kopané. Chlapci
předvedli velké nasazení a chuť vyhrát. Po velkých bojích nakonec naši fotbalisté
vystoupili na bronzovou příčku a opět zanechali v krajském kole velkou a
váženou stopu, která patří naší škole. Klukům i panu učiteli Šemberovi taktéž
patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Poslední zářez na krajské pažbě zanechaly dne 24. dubna naše fotbalistky,

které se vydaly bojovat do Jičína o zlatý úspěch v minikopané. Holky podaly
neskutečně bojovný výkon, když bez střídání a s celkovým skóre 11 : 0 prošly
celým turnajem v konkurenci šesti škol. Odměnou jim bylo celkové vítězství v
turnaji a vysněný postup do kvalifikace o republikové finále. Holkám rovněž
náleží velká gratulace a poděkování. V neposlední řadě i paní učitelce
Menzelové, která je zkušenou trenérkou. Děvčatům držíme palce i v dalším
kole.
Tělocvikáři ZŠ Trutnov 2, Mládežnická
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STŘÍBRO A BRONZ Z VYBÍJENÉ
Hned dvě družstva reprezentovala naši školu v okresním finále vybíjené 4.
– 5. tříd. Turnaj se konal v hale ZŠ R. Frimla. V kategorii dívek se utkalo celkem
pět družstev a naše děvčata se vůbec neztratila. Přestože většina byla ze
čtvrtých tříd, podařilo se jim obsadit krásné třetí místo. Byla to obrovská
zkušenost a příslib skvělého výsledku pro příští ročník této soutěže. V otevřené
kategorii (smíšená družstva) nás reprezentovalo družstvo, které vynikalo
bojovnou náladou, hrálo velmi disciplinovaně a na hřišti odevzdalo všechno, co
jsme pilně natrénovali. Snad jen trocha štěstí chyběla, protože v konkurenci
dalších pěti družstev naše družstvo procházelo velmi hladce, až s úpickou
základní školou prohrálo, kdy nám nevyšel druhý poločas. Tento zápas rozhodl o
druhém místu smíšeného družstva. Oběma družstvům patří blahopřání
k umístění a přání dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Věra Menzelová, Mgr. Hana Váňová

ČARODĚJNICKÝ REJ
Čarodějnice a čarodějové se opět sešli ve čtvrtek
26.4., aby společně oslavili svůj svátek. Slet se
uskutečnil v čarodějnické jeskyni v prostorách naší
školy.
Po úvodním fotografování jsme se pustili do
plnění nelehkých úkolů – létání na koštěti, lovení
pavouků, vytrhávání nejdelšího hada, skákání v pytli,
aj. Pěkné odpoledne rychle uběhlo, ale zážitky
budou mít malé čarodějnice ve své paměti mnohem
déle.
Zikmundová Lada
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EKOMÓDA
Již v pátek 20.dubna jsme společně
oslavili na zahradě ŠD Den Země velkolepou
módní ekopřehlídkou s doprovodným
programem. Připomněli jsme si důležitost
ochrany naší planety, nebýt k ní lhostejní.
Modely ekooděvů jsme vytvořili
z běžného odpadového materiálu, který jsme
po akci řádně roztřídili a přispěli tak k jeho
recyklaci. Módní přehlídka se pyšnila vskutku
originálními výtvory, které vznikaly pod
rukama dětí celý týden.
Ryšanová Š.

Informace KZČ „Eldorádo“
SBĚR v květnu
I letos budeme v květnu vybírat sběr do přistaveného kontejneru. Sběrová
středa proběhne 23. 5. v tradičních časech 7:30 – 8:30 a 14:00 – 16:00 hodin u
vchodu na 2. stupeň ZŠ.
Tajemný svět kouzel a fantazie
23 dětí z 1. – 3. tříd se zapojilo do výtvarné soutěže s názvem „Tajemný
svět kouzel a fantazie“. Autoři nejzdařilejších prací získali diplom, malou
odměnu a volnou vstupenku pro jednoho z rodičů na rodinnou pohádkovou
prohlídku ve Starých Hradech. Všechny práce jste si mohli prohlédnout na
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výstavce na 1. stupni v přízemí u šaten.
Vyhodnoceni byli tito žáci: Wales Daniel, Filipová Tereza a Morávek Pavel
ze 2.A, Trojanová Veronika a Hemrová Kristýna ze 2.B, Bolehovská Julie a Pejchal
Pavel ze 3.C. Všem gratulujeme! Práce Veroniky Trojanové, Kristýny Hemrové,
Julie Bolehovské a Pavla Pejchala budou dále zaslány do výtvarné soutěže Děti
malují pro konto bariéry do Brna. Přejeme hodně úspěchů!
Simona Jehličková
Kroužek Mladých hasičů
Kroužek mladých hasičů byl po krátké pauze znovu obnoven v říjnu loňského
roku. Děti se pravidelně scházejí každý čtvrtek v hasičské zbrojnici, přes zimu
pak v tělocvičně naší školy. Učí se vázat hasičské uzly, rozeznávat topografické
značky a orientaci v mapě, hrají různé hry a zdokonalují se v hasičských
disciplínách jako je požární útok či běh na 60 m.
V březnu se zúčastnili soutěže ve vázání uzlů – Miletínská uzlovka a také
navštívili Báňskou záchrannou službu v Odolově. Dozvěděli se spoustu informací
o jejich práci, prohlédli jsme si techniku, kterou využívají při vstupu do podzemí,
dále pak potápěčskou techniku a také si mohli prohlédnout jejich zásahová
vozidla, která jsou vybavena pomůckami pro poskytování první pomoci.
12. 4. si udělali exkurzi k profesionálním hasičům do Poříčí. Měli možnost si
prohlédnout veškerou techniku - ať už vozovou či materiální, která je využívaná
při práci v terénu. Dozvěděli se mnoho informací o práci profesionálních hasičů
a také o tom, jak spolupracují s dalšími složkami integrovaného záchranného
systému.
Adéla Röselová a Simona Jehličková
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ReBels získal 2. místo na mezinárodních závodech
ReBels team Trutnov s formací The ReBels navázal na úspěchy z
předchozích závodů a získal 28. 4. na prvních letošních závodech v
akrobatickém rokenrolu MDFS (malé dívčí formace senior) v Říčanech 2. místo z
devíti formací v polské, německé a slovenské konkurenci. Sestava nastoupila ve
složení N. Grundmannová, K. Špundová, M. Doležalová, V. Valterová, M.
Grametbauerová, K. Pleskačová a N. Konířová.
Velkým úspěchem je 3. místo našich juniorek na Dražice cupu 7. 4. ve
složení A. Holíková, D. Dvořáková, E. Kvasnicová, B. Šindelářová, T. Mikešová, A.
Šulcová a S. Davídková. Poděkování patří trenérům A. Vnoučkové, P. Kavalířovi,
K. Špundové D. Laušmanovi, kteří nám v tomto směru velice pomáhají.
Dalším závodem pro obě formace budou závody v Praze. Pro veřejnost
vystoupí větší část oddílu 18. 5. na akci „Den rodiny“ na náměstí v Trutnově
mezi 9. a 17. hodinou.
Pro všechny taneční nadšence pořádá oddíl v termínech 17. - 29. 8.
taneční kempy. Více informací získáte od vedoucího oddílu Davida Laušmana
(725 960 971).
ReBels team děkuje za podporu ZŠ Mládežnická a KZČ Eldorádo,
KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o., KASPER KOVO s.r.o., Trutnovinkám, městu Trutnovu
a rodičům za podporu a přízeň.
David Laušman
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