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Upozorňujeme na to, že „Informace k zahájení školního roku 2021/2022“ platí 
za předpokladu, že od 1. 9. 2021 nebudou platit žádná omezení z důvodu 

COVID. V opačném případě vás budeme včas o změnách informovat.  
 
 
 

 
 

 
Na ZŠ Mládežnické se pořád něco děje, i v době distanční… 
 Před dobou rotační byla doba 
distanční. V té bylo potřeba zapojit děti 
i do jiných aktivit, než je práce 
s výpočetní technikou. Žáci ze základní 
školy Mládežnická se v rámci předmětu 
Člověk a svět práce vrhli do aktivity 
nazvané „Stone balancing“, což je umění 
vršení kamenů v neuvěřitelných, ale ne 
nemožných polohách bez použití lepidla, 
drátu či jakékoli podpěry. Rozvíjí se při ní 
především trpělivost, šikovnost, 
vnímavost a představivost. Tyto 
vlastnosti jsou zapotřebí i při práci. V této 
náročné době je zapotřebí dostatek 
pohybu, a pokud možno dostat se i ven 
na vzduch. Toto vše do sebe zapadlo jako 
krásná pracovní skládačka. Celá akce se 
povedla na výbornou. Sešlo se na 60 
fotografií staveb a v galerii školy jsou 
k vidění ty nejlepší. A kdo vyhrál? Jak říká 
Ruda Novák (průkopník stone balancingu 
v Trutnově): „Umění nejde vyhlašovat.“ 
Vyhráli všichni. 
 Trpělivost natrénovanou při stavění 
kamenů žáci využili v dalším připraveném pracovním projektu „Posviťme si 
na cestu do školy“. Zadání bylo jednoduché, vyrobte lucernu o daných 
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rozměrech (zadaných, jak jinak, v Classroomu :-)). Úžasných lucerniček se sešlo 
několik desítek. Následně byly umístěny na připravenou rampu před školou a 
rozsvíceny svíčkami na baterky. To aby náhodou nedošlo k požáru. Po skončení 
akce budou lucerničky k vidění jako výzdoba školy na jednotlivých patrech.  
 „Fotíme náš region“ byla další akce, do které se naše škola zapojila. 
Probíhala pod záštitou Království Jestřebí hory a naši žáci do ní přispěli 

nejednou krásnou fotkou. Výstup z akce si můžete prohlédnou na facebooku 
školy @zsmltu nebo na https://www.youtube.com/watch?v=MgBuR6y004s. 
 O dalších aktivitách zase příště… Díky všem zapojeným žákům i rodičům. 

ŠeSt 
Pevnost „Boyard“ aneb malé keškohraní v Trutnově na Mládežce  
 Jistě všichni znáte celosvětovou soutěž pevnost Boyard, kde soutěžící 
získávají v různých disciplínách klíče, aby mohli na konci hry odemknout 
pokladnici s mincemi a odnést si tučnou odměnu. A právě touto hrou se 
inspiroval náš tělocvikář Jiří Šembera. Na tři týdny se škola uzamkla a nastalo 
hledání klíčů k odemknutí. Hra byla navíc rozšířena o populární geocashing. Žáci 
dostali k dispozici souřadnice, kde se v Trutnově klíče ukrývají. Zadání a 
souřadnice dostali do elektronické žákovské knížky také rodiče. Kdo měl chuť, 
hledal pak klíče, jež obsahovaly QR kódy, názvy, ale i něco z pravidel sportu. 
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Nalezený obsah nebo odpověď 
účastníci vkládali do předem 
připravené prezentace s názvem 
„Odemkni Mládežku“, aby získali tajné 
heslo, které bylo zapotřebí poslat 
organizátorovi jako důkaz splnění. 
 Celý sportovní projekt vznikl 
v rámci distanční výuky v předmětu 
tělesná výchova, trval tři týdny a zapojilo se do něj opravdu hodně nadšenců 
horlivě hledajících ukryté klíče. O tom, že se vydařil svědčí i následující ohlasy 
zapojených rodičů: 
 „Dobrý den, pane Šembera, děkuji ještě jednou za Váš čas vložený do této 
dobrodružné hry, za Vaši snahu nás i s dětmi rozhýbat, jako rodiny nás v těchto 
nelehkých dnech spojit na krásných procházkách s cílem překvapení nejen 
v podobě klíčů, ale pro někoho i nových, krásných míst po Trutnově. 
S pozdravem Feniková“ 

 „Moc děkujeme za vydařenou akci 
PEVNOST BOYARD - skvělý nápad, který 
vytáhl ven nejen děti, ale také rodiče. 
Věřím, že nejen u nás hledala klíče 
s nadšením celá rodina :-). A pro ty, kteří 
se navíc zapojili do projektu "OKOLO 
ZEMĚ", byly zapsané „ujité“ kilometry 
příjemným bonusem.“ P. Vrabcová  

 „Dobrý den, touto cestou bych chtěl poděkovat Jiřímu Šemberovi, který 
zorganizoval hru pro děti v podobě hledání kešek. V době distanční výuky a 
vládních zákazů touto akcí „donutil“ k pohybu nejen našeho syna, ale i nás 
dospělé. Za zmínku jistě stojí i to, že pan učitel věnoval svůj volný čas kontrole 
umístění kešek, poté, co jsme o víkendu hlásili zmizení jedné z nich a ještě týž 
den jsme dostali informaci o jejím znovuumístění. Podle množství rodin, které 
jsme při hledání kešek potkávali, byla akce oblíbená i u ostatních a doufáme, že 
se dočkáme pokračování.“ Havelkovi 
 Velké poděkování patří žákům, tatínkům, maminkám, ale dokonce i 
babičkám a dědečkům, kteří pomáhali mladším žákům s hledáním. A co teď? 
Škola opět ožila, zase je z ní jedno velké „mraveniště“, vyučující i žáci se 
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pokoušejí dohnat nedohnatelné, stmelit opět partu, prožít pár společných chvil, 
které tento školní rok ještě nabízí. Například osmáci stihnou cykloturistický kurz. 
Zároveň se pomalu odkládají roušky a ve vzduchu jsou cítit blížící se prázdniny, 
dovolené s rodiči, ale také setkání na letních táborech. Náš klub Eldorádo opět 
chystá jeden příměstský a jeden pobytový na základně v Horním Bradle. Je tedy 
pořád na co se těšit. 
 Přejeme vám všem od nás ze školy krásné léto bohaté na zážitky a v září se 
budeme opět těšit na viděnou a na to, že u nás přivítáme naše nové prvňáčky. 

-ŠeSt- 
ETICKÉ DÍLNY – MISE „TAJEMNÝ OSTROV“ 
 Ve středu 12. května se žáci 5.B „přestěhovali“ ze své třídy na ostrov plný 
překvapení. Nejdřív museli složit zkoušky týmové spolupráce, trpělivosti a 
postřehu. Potom už zbývalo jen se nalodit a hurá do rozbouřeného moře. Užili 
si spoustu napětí a legrace při plnění úkolů. Nakonec bezpečně zakotvili a 
předali poklad. Všichni přežili a mohli se po čtyřhodinové plavbě spokojeně 
vrátit do třídy. 

V. Menzelová 

Den dětí s pohádkou 
 Jak nejlépe oslavit Den dětí?  Přeci 
pohádkou! Všichni žáčci z 2. tříd jsme se těšili 
na tento svátek. Čekalo nás osm stanovišť se 
zapeklitými úkoly. 
 Na interaktivní tabuli jsme si opakovali 
vlastní jména, psali názvy pohádek, luštili 
křížovky, poradili si se jmény pohádkových 
bytostí, našli dvojici pohádkových postav, 
skládali puzzle, z přesmyček řešili jména 
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postaviček a nejvíce jsme se zapotili u rébusů. Nakonec jsme vyluštili tajenku a 
pochutnávali si na sladké odměně. Sváteční dopoledne jsme si moc užili.  

      Učitelky 2. tříd a paní asistentka 

 

Volitelný předmět praktická fyzika v době 
distanční výuky 
 V rámci distanční výuky jsme se 
v rámci tohoto předmětu soustředili 
na výrobky a pomůcky, které se dali 
jednoduše doma vyrobit. Někteří žáci 
si výrobu a ukázku funkčnosti 
svého dílka natočili. Někdo zapojil 
do ukázky představení funkčnosti 
svého dílka i ostatní členy rodiny. 
Na obrázcích máte malou ukázku. 
 
 
 

Soutěž o energetice 
 Na naší škole tradičně i letos proběhla beseda Energie – budoucnost 
lidstva, organizovaná agenturou Hejl Servis ve spolupráci s ČEZ, a.s. Beseda 
musela proběhnout kvůli epidemiologické situaci on-line. Odborný výklad 
obsahoval globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost 
uvědomění si hodnoty energie a důležitosti jejího dostatku. Žákům byly 
představeny stručně všechny typy energetických zdrojů, jejich výhody i 
nevýhody a další ekologické, ekonomické i politické souvislosti energetiky.  
 Na tuto besedu navazuje soutěž Co víš o energetice? Soutěž se skládá 
z korespondenčního kola a finálové soutěže. Korespondenční kolo soutěže bylo 
ukončeno 31.5. 2021. Za naši školu se ji účastnilo pět tříčlenných družstev žáků 
z devátých tříd. Všem děkujeme za účast a držíme jim palce, aby se umístila 
jejich družstva co nejlépe. 

Mgr. Soňa Knapová 
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Výsledky soutěže „Co víš o energetice“ 
 Soutěž „Co víš o energetice“ navazuje na besedu „Energie – budoucnost 
lidstva”, která proběhla v únoru online pro žáky devátého ročníku. Soutěž 
probíhala korespondenčně ve tříčlenných týmech. Naši školu reprezentovaly tři 
týmy žáků z 9.A a jeden tým z 9.B. Celkem se účastnilo soutěže padesát týmů. 
Ze základních škol to bylo osm týmů a zbytek byly týmy ze středních škol. 
Na prvním místě ze základních škol, celkově na 23. místě se umístil tým 9.B (Vít 
Mervart, Martin Melín, Jakub Říha). Na třetím místě, celkově na 33. místě tým 
9.A (Vendula Skořepová, Petra Hubnerové, Dominika Skalická). Všem 
zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Soňa Knapová  
 

 

 
 

 
Český jazyk  Sešit 464 (6.—9. roč./mluvnice + sloh) 
    Sešit 444 (8.—9. roč./literatura) 
    Sešit 444 (6. roč./sloh—na 4 roky) 
    Sešit 544 (6. roč./mluvnice—na 4 roky) 
Anglický jazyk  Sešit 444 (2.—5. ročník) 
    Sešit 544 (2.—5. ročník) 
    Sešit 544—2 kusy (6.—9. ročník) 
Německý jazyk  Sešit 544 (7.—9. ročník) 
Ruský jazyk  Sešit 544 (7.—9. ročník) 
    Sešit 524 (7.—9. ročník) 
Matematika  Sešit 440 (6.—9. roč.) 
    Sešit 544 (6.—9. roč.) 
    Podložka A4—úzké linky + čtverečky (6.—9. roč.) 
    Rýsovací pomůcky—kružítko, úhloměr, trojúhelník  
    s ryskou, trojúhelník bez rysky, pravítko (6.—9. roč.) 
    Tužka č. 3 a č. 4, kvalitní guma (6.—9. roč.) 
    Kalkulačka se základními funkcemi 
Přírodopis   Sešit 440 (6.—9. roč.) 
Zeměpis   Sešit 540 (6. roč.) + linkovaná podložka A5 
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    Sešit 440 (7.—9. roč.) + linkovaná podložka A4 
Dějepis   Sešit 464 (6.—9. roč.) 
Fyzika   Sešit 544 (6.—9. roč.) 
Chemie   Sešit 445 (8.—9. roč.) 
Výtvarná výchova Kufřík (box, krabice) 
    Vodové a temperové barvy 
    3 štětce kulaté, 3 štětce ploché (různá tloušťka) 
    Paleta, kelímek, hadříček, alobal, modelína, špejle 
    Doporučen je ochranný oděv 
 
 Požadavky na školní potřeby žáků 1.—5. tříd pro školní rok 2021/2022 
zašlou třídní učitelé prostřednictvím eŽK nejpozději do 30. 6. 2021. 

 

 I v letošním školním roce bylo přijímací řízení ovlivněno uzavřením škol. Měnily se 
původně dané termíny přijímacích zkoušek, střední školy nemusely využít Jednotnou 
přijímací zkoušku (JPZ), ale mohly využít vlastní (školní) přijímací zkoušku. Žákům byla 
ponechána možnost zúčastnit se dvou termínů JPZ, přičemž se jim počítal lepší výsledek. 
Přípravu na přijímací zkoušky jsme sice zahájili ve škole, od února jsme pak museli 
pokračovat online. Pro některé žáky to vůbec nebylo jednoduché, ale společnými silami 
jsme to nakonec zvládli. 
 Jednotná přijímací zkouška se konala ve dnech 3. a 4. května pro čtyřleté obory 
vzdělávání, pro obory vzdělávání šestiletých a osmiletých gymnázií pak 5. a 6. května. 
Z 9. ročníku bude vycházet 49 žáků, ukončením 8. ročníku bude mít 5 žáků splněnou 
povinnou školní docházku, z nich 2 budou pokračovat v základním vzdělávání, 3 si podali 
přihlášku na učební obor. Z 5. ročníku si přihlášku na gymnázium podalo 5 žáků, z toho 2 se 
k přijímacím zkouškám nedostavili, jedna žákyně byla přijata.  
 K dnešnímu dni jeden žák devátého ročníku čeká na vyřízení odvolání proti nepřijetí. 
Na střední školu s talentovou zkouškou byl přijat jeden žák. 
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• 29. 6. 2021 - slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd (vzhledem 
k opatřením MZ je akce přístupná pouze pro žáky 9. tříd a jejich zákonné 
zástupce) 

• 30. 6. 2021 - předávání vysvědčení žákům ostatních tříd 
• pokud si vaše dítě ani vy nebudete moci v daném termínu vysvědčení 

převzít, bude k dispozici v době prázdnin v kanceláři školy u paní Medunové 
- provoz kanceláře viz „Informace k zahájení nového školního roku“; 
doporučujeme předem telefonicky paní Medunovou kontaktovat na tel. 
čísle 499 859 951 
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