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Zveme vás na návštěvu školy aneb „Mládežka virtuálně“ 
Dovolte, abychom vás všechny srdečně pozvali na virtuální prohlídku naší 

školy ZŠ Mládežnické v Trutnově. Ať už jste naši bývalí, současní či budoucí žáci, 
všechny vás „tu“ rádi uvítáme. Stačí z pohodlí svého domova zadat 
v internetovém prohlížeči odkaz http://bit.ly/prohlidka-1st nebo využít 
přiložený QR kód. Pak se třeba i z druhého konce světa ocitnete v jedné 
z letošních prvních tříd a odtud se můžete vydat na výlet po celé naší škole. 
Popisky vám cestou pomohou v orientaci a zároveň vás informují o prostoru, 

kterým budete procházet. 
Pokud jste navíc hraví, můžete si 
cestou zasoutěžit. Dokážete na prvním 
stupni najít pětkrát maskota našich 
prvňáčků, psa Alíka? Pokud ano, 
získáte na památku malou odměnu 
v podobě reklamních předmětů školy. 
Více o soutěži se dočtete zde: https://

zsmltu.cz/2021/03/soutez-s-alikem/. 
Máme teď otevřeno 24 hodin denně 365 dní v roce, tak račte vstoupit. 

Můžete virtuálně zavítat do různých míst naší školy, někde to 
můžete jen tak proběhnout a někde zkusit zastavit čas, zůstat 
déle a třeba si i zavzpomínat. Naše škola už se na vás moc 
těší, je to tak snadné... 

Těšíme se na vás a doufáme, že to bude brzy nejen 
online.   Mgr. Michal Strnad, zástupce ředitele 
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Sněhuláková výzva v 7. B 
 Letos byla po dlouhé době opravdu královská 
zima! V 7. B jsme se inspirovali pohledem z okna 
na sněhovou nadílku a uspořádali třídní výzvu 
o  nejoriginálnějšího sněhuláka.  
 Třídní výzvy nám občas zpestřují online třídní 
hodiny. Princip je jednoduchý, vymyslíme nějaké 
téma a žáci mají za úkol poslat fotografii svého 
výtvoru. Následně si během videohovoru společně 

příspěvky do výzvy 
prohlédneme a tipujeme, kdo 
ze třídy je mohl vytvořit. Musím říct, že žáci mají velmi 
dobrý odhad a autora téměř vždy odhalí. Účast ve výzvě je 
vždy dobrovolná. 
 Ve výzvě o nejoriginálnějšího sněhuláka mohli žáci 
tvořit nejenom klasické sněhuláky ze sněhu, ale i z jiných 
materiálů. Velmi nás zaujal sněhulák ze sladkostí a 
ze sklenice polepené barevným papírem.  Vítězem se 
ovšem stal tradiční „sněhový“ sněhulák v netradičním 
pojetí od Dana Moravce. Dan nelenil a do soutěže zaslal 
rovnou dva příspěvky. Co na ně říkáte? U nás tito 
sněhuláci zvítězili na celé čáře!  

         Mgr. Anna Kasperová a 7. B 
 
Tvoříme dějiny se 6. C 
 Jak propojit dějepis s výtvarnou výchovou a 
informatikou si vyzkoušela 6.C během dobrovolného 
miniprojektu Tvoříme dějiny.  
 Žáky jsem postavila před nelehký úkol. Za použití 
doma dostupného materiálu (i počítačového programu) 
měli provést rekonstrukci nějaké historické události 
nebo místa ze starověkých dějin. Všichni zúčastnění mě 
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svými počítačovými dovednostmi velmi překvapili, protože své příspěvky 
vytvořili v programu typu Minecraft. Ve virtuálním světě vystavěli pyramidy a 
starověké chrámy. Pro srovnání je u některých vložena fotografie originálního 
místa pro srovnání.  
 Žákům moc děkuji za zapojení do miniprojektu, který otestoval jejich 
kreativitu a posílám jim touto cestou velkou pochvalu.  
        Mgr. Anna Kasperová a 6. C 

V DRUŽINĚ V ZŠ MLÁDEŽNICKÁ NADĚLOVAL ANDĚL A ČERT (ohlédnutí 
do starého roku) 
 Dne 2. 12. navštívil čert s andílkem 1. A a 1. B ve školní družině v ZŠ 
Mládežnická. To se totiž paní vychovatelky převlékly do kostýmů a ve svých 
odděleních překvapily nic netušící děti.  
Za krásné básničky byl odměnou perníček od Mikuláše, který i přesto, že 
nepřišel, sladkost dětem nadělil.  
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IT-SLOT 2020 
 Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o 
studium informačních technologií a zároveň formovat 
jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je 
zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních 
technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních 
systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a 
programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a 
logickému myšlení. Soutěž je určena žákům 8.-9. ročníku a jejím pořadatelem je 
Soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze na Proseku. 
 Kvůli epidemické situaci související s onemocněním COVID-19 byl letošní 
ročník IT-SLOTu specifický. Soutěžilo se až v lednu 2021 a soutěžící odehráli 
pouze jedno kolo, které probíhalo online u žáků doma. O pořadí soutěžících 
rozhodoval jako obvykle počet správných odpovědí a následně i rychlost 
vyplnění. 

 Zúčastnilo se 15 žáků 8. a 9. ročníku ZŠ Mládežnická, z nichž většina se 
umístila v první polovině soutěžního pole, které čítalo 2152 soutěžících ze 78 
škol z celé České republiky. Tři nejúspěšnější jsou uvedeni v následující tabulce. 
Všem zúčastněným žákům děkuji za účast. 
         Mgr. Michal Strnad, učitel IT 
 
 
 
 

Projekt: Mandala dětem 2021 
 V tomto roce se opět žáci naší školy zapojili do projektu Mandala dětem. 
V letošním ročníku máme v galerii, díky situaci s C 19 pouze 17 mandal. Všechny 
jsou moc pěkné, ale do kalendáře se dostane jen 53 ze všech 147. Aby tam byly 
právě ty naše, tak je třeba získat pro naše mandaly co nejvíce hlasů. Hlasovat 
můžete do konce února na: https://www.mandalaria.com/mandaladetem/?
page=1  
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Pořadí ČR Pořadí škola Jméno Počet bodů Čas 

158. 1. Josef Sokol 19 bodů 15:27 

232. 2. Martin Kuchař 19 bodů 30:00 

413. 3. Filip Štosek 17 bodů 25:48 



40 děl s největším počtem hlasů a 13 děl vybraných odbornou porotou bude 
zasláno na adresu Centra Mandala z. s. a následně vystaveno. 
 Výnos z prodeje obrázků bude věnován na konkrétní zdravotní pomůcky 
pro Vojtu a další děti se speciálními potřebami, o které se stará Spolek Vojtěška. 
Naše mandaly: 

Soutěž „Finanční gramotnost“ 
 Cílem soutěže Finanční gramotnost, kterou od roku 2009 již tradičně 
vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii 
celostátních školních soutěží, je zaujmout a hravým způsobem seznámit žáky 
základních a středních škol s problematikou finanční gramotnosti, která je 
nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení. Jde o soubor 
znalostí, dovedností a hodnotových postojů vedoucích k tomu, aby dnešní žáci 
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byli v budoucnu schopni finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a 
plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život. 
 Od 10.11.2020 do 8.1.2021 proběhlo na naší škole školní kolo. Soutěže se 
zúčastnilo 11 žáků v 1. kategorii – žáci prvního stupně a 13 žáků v 2. kategorii – 
žáci druhého stupně. Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší 
z nich se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním 
kole, a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále. 
Školní a okresní kolo se konají prostřednictvím on-line soutěžního systému. 
 V první kategorie se na prvních třech místech umístili tito žáci: Ema 
Čadová 4.C, Eduard Štejnar 5.A a Zuzana Luňáčková 5.A. V druhé kategorii 
Amelie Augustová 6.A, Martin Kuchař 8.C a Tereza Samková 8.C. Všem šesti 
budeme držet palce v okresním kole. Ostatním žákům děkujeme za účast. 
          Mgr. Soňa Knapová 
 
 
 

Světový den laskavosti v 7.A 
 Stejně jako loni, tak i letos jsme se 
zapojili do oslav Světového dne laskavosti. 
Nenechali jsme se odradit ani distanční 
výukou a cestu k dobrému skutku jsme si 
přece jen našli. Protřídili jsme doma 
oblečení, boty, hračky apod., které již 
nevyužijeme, ale které by ještě mohly 
posloužit někomu jinému. Poté jsme za pomoci paní učitelky třídní a rodičů 
poslali všechny tyto věci dětem do ZDVOPu (Zařízení pro Děti Vyžadující 
Okamžitou Pomoc) při Dětské ozdravovně Království. Tam byli všichni nadšeni a 
všem nám velmi děkovali. Některé z věcí se rovnou začaly používat, jiné budou 
mít děti jako milé překvapení pod stromečkem.  
 V letošním roce se do oslav Světového dne laskavosti zapojilo 364 týmů, 
to je 9450 dětí z 208 měst z celého Česka. A my jsme moc rádi, že jsme mohli 
být jedni z nich.          
         Vladěna Kunčarová a žáci 7.A 
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Druhé třídy – Etické dílny 
 Začátek roku 2021 si druháčci 
zpestřili prezenční výuku preventivním 
programem – Etických dílen: Jak se 
chránit v nebezpečných situacích. 
Formou besedy, scénky se děti učily 
zachovat klid a rozvahu v situaci, kdyby 
byly samy doma, kdyby je oslovil cizí 
člověk… Dále jsme si vyjasnili i rizika 
na internetu. Celou dobu nás provázel maňásek Zajda. Program jsme si užili.  
 Děkujeme paní Ing. Karle Mihatschové  za způsob vedení Etických dílen a 
za trpělivou práci s žáky. Těšíme se na spolupráci v příštím roce.  
           Učitelky 2. tříd 
 
 

Poděkování rodičům 3.A a 3.C 
 Období distanční výuky není jednoduché pro malé děti, které by to bez 
pomoci dospělých nezvládly. Řada rodičů musela skloubit svoji práci, povinnosti 
v domácnosti a učení se školáky. Proto bychom rády touto cestou poděkovaly 
všem rodičům z našich tříd za vzornou spolupráci v této nelehké době.  
 Pravidelně nám posílají ofocené úkoly, žáci se vzorně připojují 
na videokonference. Potěší nás, když dostaneme nejen fotku se splněným 
úkolem, ale i obrázek s rozzářeným dětským úsměvem, či poděkování za hru, 
kterou jsme jim poslaly.  
 Věříme, že společnými silami zvládneme toto těžké období a brzy se opět 
sejdeme ve školních lavicích. 
                                                                                 Tř. učitelky 3.A a 3.C 
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A ještě jedno poděkování... 
 Dobrý den pane řediteli Mgr. Géci, 
 dovolte mi poděkovat za krásnou aktivitu z Vaší školy, kdy nám dnes paní 
(byla v utajení, nechtěla prozradit jméno přivezla oblečení, hračky a botky 
pro „naše“ děti k nám do ZDVOPu při Dětské ozdravovně Království. Moc 
děkujeme všem, kteří si na nás vzpomněli. 
 Některé věci dáme dětem hned do „provozu“ a některé se stanou 
vánočním dárkem. Opravdu velké díky. Přejeme Vám a vašim kolegům 
pohodový krásný adventní čas. 
 S pozdravem Zilvarová 
     Bc. Vladimíra Zilvarová, sociální pracovnice 
    Zařízení pro Děti Vyžadující Okamžitou Pomoc při DOK 
     Nový Nemojov 150, Dvůr Králové nad Labem 
 

Toto poděkování patří paní učitelce Kunčarové a třídě 7.A 
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