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Netradiční branně-ekologický den
Každý rok pořádá naše škola pro své žáky branněekologické dny, během kterých se žáci seznamují se
zásadami civilní a požární ochrany, první pomoci,
orientací v terénu a bezpečného a ekologického
chování.
V letošním školním roce jsme po dohodě s panem
generálem Štefkou, velitelem generální štábu Armády
ČR, navázali kontakt s protichemickou jednotkou
v Liberci a připravili tento den ve spolupráci s nimi.
Ukázky vybavení této posádky doplnila i vojenská
sanitka, kterou „přivezla“ z Hradce Králové naše
15
čestná žákyně praporčice Lenka Martínková.
To, že se i přes počáteční nepřízeň počasí branněekologický den vydařil, ukazují následující snímky.

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

říjen 2004
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INFORMACE KZÈ ELDORÁDO
Akce chystané na říjen
-

-

5.10. vyjedou zástupci naší školy do polské Swidnice připravit plán
společných akcí na tento školní rok. První společnou akci předběžně
připravujeme na 11.11.
11.10. zahájíme cyklus přednášek s diapozitivy PaedDr.Turka. První
přednáška je určena pro 7.-8.tř. na téma Švédsko, Norsko
13.10. se uskuteční koncerty Vojenského uměleckého souboru
ONDRÁŠ z Brna pro žáky naší školy. Vstupné je 20,- Kč. Po dohodě
s tímto souborem bude po odečtení všech nákladů výtěžek zaslán
hnutí „Na vlastních nohou“, které známe spíše pod názvem
„Stonožka“.
v týdnu od 25. do 29.10. pořádáme tradiční podzimní bazar dětského
oblečení a sportovních potřeb. Viz příloha zpravodaje

PŘEHLED SCHŮZEK ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Od 29.9. do 7.10. probíhá zahájení zájmových kroužků. Pravidelné
termíny schůzek kroužků budou od 11.10. vyvěšeny na nástěnkách 1. a 2.
stupně a u KZČ “Eldorádo”.

ANKETA KZČ “Eldorádo
nejen pro žáky, mládež, ale i pro rodiče
Vyhlašujeme anketu na téma:

“JAKÝ NOVÝ KROUŽEK NEBO KURZ BYCH
UVÍTAL(A) – CO MĚ V NABÍDCE KZČ CHYBÍ ?”
Co nového bych se chtěl(a) naučit nebo do kterého nového kroužku bych
chtěl(a) chodit se svými kamarády.
Do ankety se mohou zapojit i rodiče s náměty, jaký kroužek by pro
své dítě uvítali. Oceníme každý námět či nápad na rozšíření nabídky
zájmové činnosti, ale i případnou pomoc ze strany rodičů.
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Své nápady nám můžete donést osobně nebo zaslat na náš e-mail
eldorado@zsmltu.cz do 30.10. 2004. Pokud to bude v našich silách a
najdeme ochotné pomocníky, rádi budeme Vaše nápady realizovat.

Ohlédnutí za létem
Již druhý rok, kromě pár chladnějších dní v červenci, jsme měli štěstí
na pěkné letní počasí, které nám umožnilo realizovat pestré programy
všech čtyř letních táborů v Horním Bradle. Není jednoduché připravovat
každý rok jinou celotáborovou hru pro neměnící se kolektivy dětí, které na
naše tábory jezdí právě kvůli partě kamarádů a stálých vedoucích.
Tábory v Horním Bradle tak prožilo 205 dětí spolu s 60 vedoucími,
praktikanty a celým táborovým personálem. Táborům předcházel týdenní
pobyt našich 33 fotbalistů s 8 trenéry. V Horním Bradle také již třetím
rokem trávilo 9 dní 32 pražských dětí s rodiči.
Nejen letní tábory v Horním Bradle naplnily volný čas dětí o
prázdninách. Rybářský kroužek pořádal týdenní tábor na Rozkoši, kterého
se účastnilo 15 našich rybářů. Sportovní gymnastika uspořádala své
soustředění v Hostinném a zúčastnilo se ho celkem 64 dětí ze 4 oddílů
z celé republiky. Drak and Roll trénoval 8 dní v italské Kalábrii v počtu
28 účastníků. Rebels Team pořádal tři soustředění v jižních Čechách,
Orlických horách a Krkonoších.
Poslední nabídkou byl LT s výukou německého jazyka. I když se
přihlásily pouze 4 děti, tábor proběhl v rodinné atmosféře manželů
Kábrtových na farmě v Kohoutově. Děvčata tak čekal včelí, kozí, koňský,
ovčí, houbový, rybí a rodičovský den s hlavním cílem jazykových bloků
v německém jazyce.
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LT školní družiny
Na konci prázdnin jsme se rozjeli do Bradholeckého lesa, abychom
pomohli Rumcajsovi, Mance a Cipískovi z nesnází.
Zároveň jsme se přesvědčili, že jsme stateční a i přes prvotní slzičky
u autobusu jsme si tábor výtečně užili. Jak by také ne! Vždyť na nás
čekala spousta her, soutěží a dokonce i diskotéka. Jedli jsme tu nejlepší
polévku na světě (tu naši!) a přemohli jsme zlou puškařku Halířovou.
Ve všem nám pomáhali skvělí kamarádi: Jirka a Jirka, Pája, Káťa,
Kristýnka a Martin. Děkujeme také statečnému Péťovi za noční hlídání,
Renatě a Andrejce za plné žaludky a Simče za hladký průběh celého
našeho dobrodružství. Domů jsme odjížděli plni nových zážitků a úplně
pomalovaní od všech podpisů nových kamarádů.
Všem táborníkům děkujeme za krásný týden a zase někdy
AHOOOJ!!!
Ilona, Šárka, Lenka
vychovatelky ŠD

ReBels team Trutnov
akrobatický rokenrol
ReBels team má za sebou nejúspěšnější sezónu ve své krátké historii
(založen v roce 2001). Tvrdá práce v tréninku, která předcházela letošním
výsledkům, tak přinesla své zasloužené ovoce.
ReBels team v sezóně 2003/04 vyslal na závody již tři sportovní
dvojice (Kateřina Holubcová - Michal Zikeš, Barbora Boudová – Petr
Kout, Markéta Kammelová - Tomáš Kout). Všechny tři páry se vyrovnaly
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s nevděčnou rolí nováčků na závodním poli na jedničku, a snažily se
předvést své nejlepší výkony. Za vše hovoří umístění na MČR (kat. C),
které se konalo v Náchodě. Zde se dva páry probojovaly až do semifinále
a jeden skončil těsně za branou nejlepších čtrnácti párů.
Na poslední soutěži, kterou bylo Mistrovství Prahy se však ReBels
team ještě dokázal zlepšit a všechny tři sportovní dvojice postoupily do
semifinálového kola (8. místo Kateřina H. a Michal Z., 9. místo Barbora
B. a Petr Kout, 11. místo Markéta K. a Tomáš Kout).
O ReBels teamu je však nyní
nejvíce slyšet v kategorii dívčích
formací. Na své první soutěži
v Říčanech u Prahy skončily
Rebelky ještě daleko za stupni
vítězů, ale na dalších soutěžích
vystartovaly jako střela za těmi
nejlepšími. A tak 4. místo
v Trutnově, 5. místo na MČR
v Telči a 3. místo v Náchodě jasně
dokazují, že trutnovské Rebelky
patří k absolutní špičce v kategorii
DF na domácích soutěžích. Díky
vynikající
choreografii
a
provedení tanečních kroků mají
Rebelky dle názoru mnoha
porotců a odborníků velké šance
být i v letošní sezóně mezi
nejlepšími.
Velkým rokenrolovým svátkem však bylo květnové mistrovství ČR
(kat. junior a „B“) a vložená soutěž „O pohár starosty města“, které se
poprvé konaly na domácí trutnovské půdě. O tom, že historicky první
závod v rokenrolu konaný v našem městě byl více než vydařený, svědčí i
neuvěřitelná divácká návštěvnost. Do sportovní haly ZŠ Komenského
v Trutnově si na večerní finále našlo cestu asi 1200 diváků. A podle slov
mnoha závodníků i funkcionářů z řad rokenrolového svazu se jednalo o
soutěž na světové úrovni. Velké pocty se pak ReBels teamu dostalo, když
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byl ČSAR požádán, aby v roce 2005 uspořádal MČR v kategorii A
(nejvyšší rokenrolová kategorie).
ReBels team však nejen závodil, ale také bavil diváky svým uměním
na desítkách vystoupeních po celé ČR, včetně trutnovska (ples ZŠ
Mládežnická, Silvestr).
Po náročné sezóně patřil více než měsíční odpočinek nejen
závodníkům, ale i trenérům (Pavla Mrštinová, Tomáš Matuška, David
Laušman). Všichni pak v polovině srpna odcestovali na tři soustředění,
která se konala až do úplného konce prázdnin (jížní Čechy, Orlické hory
a Krkonoše)
Letní příprava byla opět velice kvalitní, a tak všichni pevně věříme,
že i výsledky v nové sezóně budou zase o něco lepší.
ReBels team
www.rebelsteam.zde.cz
Vyúčtování ekologických soustředění
Příjmy:
- od žáků
- od pracovníků
Příjmy celkem:

114.158,00
7.662,50
121.820,50

Výdaje:
- nájem
- strava
- doprava
- program
- hygiena, léky, materiál
- elektřina
- ostatní služby
- mzdy
- vrácené přeplatky
- ostatní výdaje
Výdaje celkem:

34.177,50
31.951,50
15.037,00
5.732,00
1.777,00
7.125,00
800,00
18.100,00
6.840,00
280,50
121.820,50
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Vyúčtování turistických soustředění
Příjmy:
- od žáků
- od pracovníků
Příjmy celkem:
Výdaje:
- nájem
- strava
- doprava
- program
- hygiena, léky, materiál
- elektřina
- ostatní služby
- mzdy
- vrácené přeplatky
- ostatní výdaje
Výdaje celkem:

Zpravodaj č. 2/0405

130.500,00
9.450,00
139.950,00
36.015,00
37.379,00
15.370,00
1.267,50
2.097,50
5.909,00
800,00
37.800,00
2.700,00
612,00
139.950,00

Vyúčtování fotbalového soustředění
Příjmy:
- od žáků
- od pracovníků
Příjmy celkem:

48.000,00
2.700,00
50.700,00

Výdaje:
- nájem
- strava
- doprava
- program
- hygiena, léky, materiál
- elektřina
- ostatní služby
- mzdy
- vrácené přeplatky
- ostatní výdaje
Výdaje celkem:

16.747,50
15.981,00
7.772,00
1.382,50
160,00
2.006,00
1.405,00
5.246,00
0,00
0,00
50.700,00
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Vyúčtování letních táborů
Příjmy:
- od dětí
- od pracovníků
Příjmy celkem:

482.344,00
7.425,00
489.769,00

Výdaje:
- nájem
- strava
- doprava
- program
- hygiena, léky, materiál
- elektřina
- ostatní služby
- mzdy
- vrácené přeplatky
- ostatní výdaje
Výdaje celkem:

148.050,00
164.198,80
42.219,70
16.973,60
21.019,40
12.879,90
7.841,00
69.004,60
1.200,00
6.382,00
489.769,00

Cyklus rukodělných kurzů - patchwork, výroba adventních
věnců, velikonoční a vánoční výzdoba, …
Bližší informace obdržíte v příštím Zpravodaji nebo sledujte
Radniční listy. Už nyní se těšíme na příjemné předvánoční „dělání“.

VÝLET NA SNÌKU
Na začátku září se třídy 5.C a 5.D vydaly na Sněžku. Autobusem jsme vyjeli
až na Pomezní boudy, odkud jsme se pěšky vydali na vrchol hory Sněžka. Když
jsme vystoupili na samotný vršek, měli jsme rozchod a svačinu. Protože bylo ještě
krásné počasí, měli jsme krásný výhled až do Polska.
Po načerpání sil jsme pomalu sestoupili po kamenité cestě dolů směrem do
Pece pod Sněžkou, zpět autobusem. Cestou jsme si všímali horské přírody, ale i
následků dnešního životního prostředí.
Sice nás po návratu domů bolelo celé tělo, ale přesto se výlet všem líbil.
Alena Nýčová (5.D)
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KZČ „Eldorádo“
pořádá

podzimní

BAZAR

DĚTSKÉHO podzimního a zimního oblečení, bot,
lyží, bruslí, dalších sportovních potřeb a hraček

SVETRY NEBEREME!!!
Příjem věcí:

Po 25.10.

900-1200 a 1400-1800 hod.

Prodej věcí:

Út 26.10.
St 27.10.

900-1200 a 1400-1800 hod.
900-1100 hod.

Vracení věcí: Pá 29.10.

1000-1430 hod.

Místo: ZŠ Mládežnická, MALÁ TĚLOCVIČNA Č.207
(naproti klubovně KZČ u jídelny)
vchod: pouze vchodem od kina HVĚZDA

Přijímáme jen čisté věci v použitelném stavu
v minimální hodnotě 20,-Kč!
Za neprodané věci účtujeme 2,-Kč za kus, z prodaných věcí 10%
hodnoty.
Věci nevyzvednuté v pátek 29.10.2004 budou věnovány na charitativní
účely.
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DÙLEITÉ UPOZORNÌNÍ  ØEDITELSKÝ DEN
Ředitelský den – pátek 15.října
Ve dnech 15. a 16. října se vyučující naší školy zúčastní dvoudenní
vzdělávací akce na téma Rámcový vzdělávací program, tvorba školních
vzdělávacích programů (Mgr. Jana Doležalová, Ph.D., PF Hradec
Králové) a diagnostika žáků a tříd (PhDr. Jan Svoboda, rodinná poradna
Přerov).
Výuka bude zajištěna pouze v prvních třídách. Provoz školní družiny
a školní jídelny je zajištěn. Zároveň upozorňujeme na to, že žáci 2. – 9.
tříd mají na pátek 15. října automaticky odhlášen oběd. Pokud se
chtějí v tento den stravovat, musí si oběd přihlásit!

INFORMACE KOLNÍ DRUINY
Školní družina kromě každodenních zájmových, rekreačních, odpočinkových a
dalších činností, uskutečňujeme v průběhu školního roku i řadu mimořádných akcí.
Jsou vždy vítanou a příjemnou změnou pro děti, rodiče i nás vychovatelky. Jako
příklad uvádíme:
VÍTÁNÍ PODZIMU (v přírodě) – děti se v lese potkají s podzimním skřítkem,
který pro ně připravil sedm úkolů. Za jejich splnění dostanou korálky s písmeny, ze
kterých musí složit jeho jméno (Mecháček).
HALLOWEENSKÁ PÁRTY – bílá prostěradla promění děti v duchy, strašidelnou
atmosféru vytvářejí i svíčky a dětmi vyrobená strašidýlka.
MISS A MISSÁK ÚČES – celá tělocvična se promění ve velký kadeřnický salón.
Děti za pomoci tužidel, laků, hřebenů, barevných sprejů tvoří svým kamarádům
extravagantní účesy (účastní se i rodiče). Tvůrci vítězných účesů si odnášejí hezké
ceny.
PYŽAMOVÝ KARNEVAL – děti se ustrojí do pyžam, vezmou si spacáky a
„mazlíčky“ a hurá do tělocvičny. Čeká je soutěž v pojídání špaget (večeře) a také o
největšího spáče.
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DĚTSKÝ DRUŽINOVÝ PLES – je to krása, když se holčičky oblečou do krásných
šatů a kluci do obleků. Tělocvična se promění ve společenský sál, kde každé odd.
předvede své taneční vystoupení – polonézu. Potom se tančí mazurka, valčík,
polka. Do tance jsou přizváni i rodiče, paní učitelky, kamarádi. Děti si odnášejí
nejen hezké zážitky, ale i pěkné ceny z plesové tomboly.
VYNÁŠENÍ MOŘENY – všechny děti jdou k řece Úpě, v čele průvodu nesou
Mořenu. Cestou zaznívají říkanky – Neseme Mořenu, Smrt, smrt ukrutná aj. Potom
házíme Mořenu do řeky a díváme se, jak ji voda unáší. Cestou zpět vítáme jaro
zpěvem jarních písniček.
VÍTÁNÍ JARA – každé oddělení si připraví pásmo jarních básní, písní, tanečků aj.
a pak už stačí jenom pozvat paní učitelky, rodiče a v hezkém kinosále naší školy
program předvést.
REJ ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ – koncem dubna se všechny děti promění
v čarodějnice a čaroděje a „slétnou“ se na stadionu, kde se všichni vyřádí při
úkolech pro ně připravených (Kdo vzbudí hada říkankou?)
DRUŽINOVÝ PĚTIBOJ – vyrobíme diplomy, medaile, připravíme drobné odměny
a hurá na stadion. Děti se utkají v atletickém pětiboji.
V červnu nemůže chybět DĚTSKÝ DEN. Jelikož máme také družbu s dětmi
z polské školy ve Swidnici, pořádáme akce i pro ně. Např. Cesta lesem s úžasnou
hrou Náhoda.
Vychovatelky ŠD

PODÌKOVÁNÍ
· Třída 2.B děkuje manželům Duchovým a reklamní agentuře GHOST
za zhotovení sluníček pro naši sluníčkovou soutěž.
tř.uč. Mgr. Monika Medunová a děti z 2.B

· Děkuji rodičům žáků 3.A za materiální pomoc (kreslicí papír, karton
a barevné papíry).
tř.uč. Mgr. Monika Jaklová
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DÙLEITÉ UPOZORNÌNÍ ZE KOLENÍ
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
a žáků ve školách a školských zařízeních, čj. 29 159/2001-26,
Věstník MŠMT 12/2001
K tomuto metodickému pokynu proběhlo školení učitelů tělesné
výchovy s důrazem na nutné předcházení možných rizik vedoucích
k školním úrazům žáků. Pro bezpečný průběh vyučovací hodiny tělesné
výchovy je nutné, aby žáci měli odpovídající cvičební úbor, sportovní
obuv a před cvičením si odložili hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky,
náušnice, apod. na místo k tomu určené (do uzamčené šatny).
Žáci nemají mít nadměrně dlouhé nehty, dlouhé volné vlasy padající
do obličeje a omezující vidění a orientaci.
Jelikož se, a to hlavně na středních školách, rozšiřuje piersing, byli
jsme upozorněni na to, že v žádném případě nemůže žák či žákyně s touto
„ozdobou“ cvičit. Prohlášení rodiče nemá právní platnost v případě úrazu
dítěte ve školní tělesné výchově. Proto upozorňujeme rodiče, že dítě
s piersingem se neúčastní aktivně hodin tělesné výchovy a proto nemůže
být z předmětu klasifikováno. V případě, že žák z nějakého předmětu
nemůže být klasifikován, neprospívá.
Neukáznění jedinci, kteří neuposlechnou pokynů vyučujícího, a tím
ruší a rozptylují soustředěnost ostatních žáků, budou vyloučení z aktivní
účasti na hodině tělesné výchovy, aby tím neohrožovali nejen svoji
bezpečnost, ale hlavně bezpečnost svých spolužáků.
Mgr. Helena Petrášová
učitelka TV
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DRAÈÍ PRÁZDNINY
Akrobatický rokenrol je náročný sportovní tanec, a proto členové
klubu DrakAndRoll nezahálejí ani o prázdninách, aby neztratili kondici.
O těch letošních si jí udržovali a zlepšovali celkem na třech soustředěních
u nás i v zahraničí.
První
proběhlo
v termínu od 30.6 do 6.7
v tělocvičnách
ZŠ
Mládežnická
a
bylo
zaměřené na vytvoření
nové sestavy pro naši dívčí
formaci,
gymnastickou
průpravu a zlepšování
techniky
základního
kroku.Trénovalo se třikrát
denně po třech hodinách.
Do programu byly zařazeny
i
společné
návštěvy
trutnovského koupaliště a kondiční jízdy na kolech.
Po čtrnáctidenní pauze jsme 19.7. vyjeli na soustředění do italského
letoviska Mandatoriccio Mare, které se nachází na jihu Kalábrie u
Jónského moře. Ubytovaní jsme byli v útulných apartmánech pár kroků od
pláže. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo o sto šest, a proto jsme trénovali
pouze ráno a večer.
Odpolední trénink jsme
vyměnili
za
koupání
v moři, slunění a podobné
prospěšné aktivity – při
teplotě vzduchu 40 – 45
o
C se zkrátka trénovat
nedá. Dopolední tréninky
probíhaly v okolí pláže a
apartmánového domu a
byly zaměřeny převážně
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na kondici a techniku základního kroku. Pro večerní tréninky, kde se
pracovalo na choreografii sestav a akrobacii párů, jsme využívali také
blízké okolí, ale i jednu z místních diskoték, kde nám ochotně vyšli vstříc
a dali k dispozici taneční parket i zvukovou aparaturu. A jelikož jsou
Italové národ družný, vzápětí přibyly nepovinné ale hojně navštěvované
tréninky s výukou místních moderních tanců. Bohužel ale všechno krásné
jednou končí, a tak jsme se plní dojmů a skvělých zážitků vrátili 28.7. zpět
domů.
Poslední soustředění proběhlo opět na ZŠ Mládežnická v termínu 16.
– 23. 8., a jelikož bylo nádherné srpnové počasí, trénovali jsme jako
v Itálii – dopoledne a večer. Odpolední tréninky jsme přesunuli na
trutnovské koupaliště, kde jsme cvičili nejen cachtání, ale i akrobacii.
Hlavní náplní soustředění však bylo dokončení choreografie a
procvičování sestav párů i formace. O další zpestření se postarali tanečníci
z Malých Svatoňovic, kteří nás učili irské a latinsko-americké tance a my
je na oplátku základy rokenrolu. Někteří se stali našimi přáteli a někteří
nejspíš v nejbližší době rozšíří naše řady.
Letošní prázdniny jsme zakončili příjemným posezením na Deltě,
kde jsme zavzpomínali na
všechna
soustředění
a
rozebírali naše plány do
budoucna.
Chtěli
bychom
poděkovat
všem,
díky
kterým se podařilo tato
soustředění
uskutečnit,
především pracovníkům ZŠ
Mládežnická, ŠK Eldorádo a
CK Kalousek a doufáme, že
nám i nadále zachovají svoji
přízeň.
Drak And Roll klub Trutnov
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SPOLEÈNÉ AKCE S DRUEBNÍ KOLOU VE SWIDNICI
datum
4.11.2004

čas
odjezd
8.00 hod. 16.00 hod.

pořadatel
Swidnice

třídy
2. – 4.tř.

4.11.2004

Swidnice

příjezd
25.11.2004 v 10.00 hod.

Mládežnická 4. – 6.tř.

10.12.2004

Mládežnická učitelé

14.1.2005
3.2.2005
6.5.2005

odjezd
8.00 hod. 16.00 hod.
příjezd
v 10.00 hod.

Swidnice

5. – 7.tř.
+ učitelé

Mládežnická 1. – 4.tř.
Swidnice

rodiče
s dětmi

program
- práce s papírem
- výtvarná činnost
- plavání
výměna české výstavy
- vánoční dárky a dekorace
- keramika
- práce s papírem
- ženy pečení vánočního
cukroví
- muži turnaj v bowlingu
- závody v plavání
- volejbal
- hudební a výtvarná
výchova
- DOREMI - ŠD
- společná turistická akce
po horách, /štoly, bunkry,
loďky, atrakce/
- táborák
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