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Ohlédnutí za distanční výukou 
 “Se učit, se učit, se učit.” Asi není třeba představovat zkomolený Leninův 
citát v podání studenta Mirečka ze slavných filmových Básníků. Přesně vystihuje 
kalendářní rok 2020 u nás ve škole, ovšem tentokrát se týká spíše vyučujících, 
kteří se museli opravdu hodně naučit, aby umožnili “se učit” žákům. 
 Již v přípravném týdnu na konci srpna byl našim pedagogům představen 
systém organizace pro případnou distanční výuku a hned od září se na něj začali 
v hodinách společně s žáky připravovat. 
Nikdo z nás si nepřál ho v nejbližší době 
využít, ale bohužel stalo se. 
Classroom, e-mail, jamboard, 
videokonference, YouTube kanály, 
vizualizéry, notebooky, chromebooky, 
podcasty, pdf skenery, doplňky do 
internetových prohlížečů, nejrůznější 
aplikace a online učebnice vnikly do 
našich životů jako lavina, ale na rozdíl od 
jara už jsme na vše byli všichni přece jen více připraveni. Je úžasné a zajímavé 
pozorovat, kam se posunuly IT dovednosti vyučujících, žáků, ale i rodičů za 
poslední rok ve spojení se školou a vzděláváním. Všichni, kdo to nevzdali a s 
nadhledem a vzájemnou tolerancí se distanční výukou prokousali až do 
postupného návratu dětí do škol, zaslouží respekt a poděkování. Nyní už 
začínáme sbírat podněty, abychom se zase o něco lépe připravili na případnou 
další mimořádnou situaci. 
 

Robodílny 
 Nezaháleli jsme ani v nových dílnách z projektu IROP. Pro žáky máme 
připravenou novou soutěžní plochu pro Robosoutěž a plán města pro práci s 
roboty Lego EV3. Těší nás, že dílny byly využity v rámci historicky prvního 
ročníku konference SchooLink pořádané Domem zahraniční spolupráce ve 
dnech 3. - 4. prosince. Konference s podtitulem: „Škola jako prostor pro…“ 
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proběhla online, touto cestou jsme 
měli možnost dílny všem účastníkům 
představit a zároveň v nich mohl být 
realizován workshop zaměřený na 
polytechnické vzdělávání. Teď už 
naše nové dílny znají i ve světě, resp. 
v Bruselu. Rádi bychom, abyste se s 
našimi novými dílnami seznámili i vy, 
obyvatelé našeho hezkého města 

Trutnova, a tak jsme rádi, že existuje cesta, abyste si je v klidu z pohodlí domova 
mohli prohlédnout. Virtuální prohlídka je k dispozici na webu naší školy nebo 
přímo na odkazu https://bit.ly/robodilny. 
 

Nový web 
 S webovými stránkami školy souvisí poslední novinka. Mikuláš nám nadělil 
nový školní web, který je přehlednější a hlavně splňuje všechna kritéria zákona 
č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. 
Věříme, že se vám stane dobrým a pravidelným průvodcem naší školou. 
Naleznete na něm opět všechny potřebné informace a můžete nahlédnout do 
života ve škole, kde se učí vaše děti. Sledujte www.zsmltu.cz. 

Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele 
 
 

 
 

 

 
Dětský čin roku 2020 i v coronačase 
 Již potřetí se naše třída 7.C zúčastnila smysluplné literární soutěže, která 
vypovídá o laskavém srdci a dobrých skutcích dítěte, a to v kategoriích – 
Záchrana lidského života, Pomoc starším 
lidem, Pomoc ostatním, Pomoc přírodě, 
Kolektivní pomoc, Dobrý nápad a Pomoc 
n@ netu. 
 Děti opravdu naplňovaly krédo této 
soutěže ukázat své dobré srdíčko a někteří 
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již během roku (v čase prezenční výuky) přicházeli s poznámkami o svém 
dobrém činu. 
 O to víc jsme byli rozradostněni, když porota vybrala z celé České 
republiky z naší školy šest žáků s jejich příběhy. Byl to Jakub Tuček (6.C), Simona 
Szedláková (7.B), Matyáš Augustin (7.C), Nikola Liskovská (7.C), Anička 
Leščišinová (7. C), Adéla Ryšavá (7. C) a Tereza Svobodová (7. C).  
 Celí netrpěliví jsme čekali na výsledky hlasování a pak jsme radostí jásali, 
v kategorii Dobrý nápad zvítězila se svým příběhem – PŘEKVAPENÍ Adélka 
Ryšavá a v kategorii Pomoc n@ netu si prvenství odnesla Tereza Svobodová 
s pravdivým příběhem OHROŽENÍ. Blahopřání i z Prahy nebrala konce. Bohužel 
corona virus zamezil slavnostnímu ceremoniálu v Praze, ocenění i s dárky pro 
vítěze budou zaslány na školu a obě dívky budou pozvány do Prahy příští rok. 
Doufejme, že již v čase bez corona viru.  
         Mgr. J. Gécová, tř. učitelka 7.C 
   
 

Naše úspěchy v „Logické olympiádě“ 
 I letos se žáci naší školy účastnili soutěže „Logická olympiáda“. Školního 
kola se celkem účastnilo 32 žáků.  
V kategorii A1 (žáci prvních tříd) soutěžilo pět žáků. Nejlépe si vedla Valérie 
Mona Stierandová z 1.C. V kategorii A2 (žáci druhých tříd) soutěžili tři žáci. 
Nejlépe si vedla Michala Mílová z 2.B.  
 V kategorii A (žáci čtvrtých a pátých tříd) soutěžilo jedenáct žáků. Nejlépe 
si vedla Ema Čadová ze 4.C, která postoupila do krajského kola. 
 V kategorii B (žáci šestých až 
devátých tříd) soutěžilo třináct žáků. 
Nejlépe si vedla Tereza Samková z 8.C, 
která postoupila do krajského kola. 
 Krajské kolo se uskutečnilo 
6. listopadu 2020. Obě děvčata vzorně 
reprezentovala naši školu. Ema se ve 
své kategorii, které se účastnilo 59 
žáků z našeho kraje, umístila na 
skvělém druhém místě. Tereza se ve 
své kategorii umístila na krásném 
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patnáctém místě. Celkem v této kategorii soutěžilo 58 žáků. Oběma děvčatům 
děkujeme za skvělou reprezentaci školy v krajském kole. Celostátní kolo se kvůli 
epidemii coronaviru neuskuteční. 
 Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast a věříme, že se zúčastní i 
dalších soutěží. V současné době to je soutěž „Finanční gramotnost“, která 
probíhá od 10. 11. 2020 do 8. 1. 2021.    Mgr. Soňa Knapová 
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Distanční výuka ve 2. třídách 
 Všichni žáci z druhých tříd si zaslouží velkou pochvalu za zvládnutí začátku 
nového školního roku a za práci a aktivitu během distanční výuky.  
  Poděkování patří i všem rodičům, prarodičům a všem, kteří se podíleli na 
zvládnutí výuky z domácího prostředí.  Děkujeme za vzornou spolupráci během 
celé distanční výuky.  

Učitelky 2. tříd 

 
 

 
 

 
 Vážení rodiče a strávníci, 
 ráda bych vám popřála klidné a pohodové Vánoce a v novém roce 2021 
hlavně zdraví.  
 Upozorňuji, že ve školní jídelně dojde v  průběhu vánočních prázdnin 
k vylepšení výdejního a objednacího systému. Po dvaceti letech provozu 
stávajícího to bylo nutností. Strávníci v budově 1. stupně budou mít možnost 
vybrat obědy na objednacím boxu, stejně jako mohou žáci na 2. stupni.  
 Všichni strávníci se budou nově prokazovat pouze čipy. Je tedy nutné, aby 
ti, kteří mají plastovou kartu, si v průběhu prosince zakoupili čip v ceně 120,- Kč.  

 
Dvořáková Lenka, vedoucí ŠJ 
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