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PROGRAM
PETR KOTVALD
MADALENA JOAVOVÁ
THE FIREBALLS (ROKENROL)
COPOLERA (BRAZILSKÝ TANEC)
REBELS TEAM
ORCHESTR LADISLAVA BAREE

MODERÁTOØI:
ÁRKA KUBELKOVÁ A TOMÁ MATUKA
Zahájení prodeje vstupenek 10.1.2005 od 14,00 h v sekretariátu školy.

Telefon: 499 859 951, fax: 499 859 991
www: www.zsmltu.cz, e-mail: mladeznicka@zsmltu.cz
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INFORMACE KZÈ ELDORÁDO
Akce pořádané v listopadu
- 4.11. se uskutečnila další akce v polské Swidnici. Pro děti 1.stupně byla
tentokrát připravena výtvarná činnost a plavání.
- 5.11. jsme uspořádali okrskové kolo turnaje v halové kopané, kde
družstvo našich žáků ze 8.-9.tř. vybojovalo 1.místo a tím i postup do
okresního kola.
- 8.11. se v kinosále uskutečnila zeměpisná přednáška s diapozitivy
PaedDr. Turka pro žáky 8.-9.tř. na téma “Města světa”.
- 12.11. proběhlo další okrskové kolo halové kopané, kde náš tým obsadil
3.místo, které zaručuje postup do okresního kola.
- Na 18.11. jsme připravili besedu s MUDr. Radimem Uzlem CSc. pro
žáky 6.-9.tř. o plánovaném rodičovství.
- 24.11. měli žáci 1.-9.tř. možnost shlédnout ve škole přednášku
s ukázkou dravých ptáků, která měla mezi dětmi velký úspěch.
- 26.11. jsme ve sportovní hale ZŠ Strž ve Dvoře Králové n. L.
uspořádali okresní kolo turnaje v halové kopané žáků 8.-9.tř. Naši
chlapci obsadili 4.místo.
- 26.11. také proběhl první rukodělný kurz z cyklu “Předvánoční dělání”.
Náplní tohoto kurzu bylo vyrábění netradičních adventních věnců. Na
tento první kurz navazují další dva, tentokrát zaměřené na drobné
patchworkové techniky.

Akce chystané na prosinec
- Během prosince proběhne okresní kolo turnaje v halové kopané žáků
6.-7.tř., které se z technických důvodů nemohlo uskutečnit v předem
plánovaném termínu 23.11.
- V prosinci také uspořádáme další zeměpisnou přednášku PaedDr. Turka
pro děti 6.-7.tř. na téma “Rakousko”.
- V průběhu měsíce prosince se členové našeho střeleckého kroužku
zúčastní soutěže “Vrchlabská vzduchovka”.
- Další akcí, která je plánována na prosinec, je “Vánoční závod ve
sportovní gymnastice”, na který se prřipravuje i náš kroužek sportovní
gymnastiky.
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- 3.12. navštíví děti na prvním stupni Mikuláš s čertem se svou tradiční
nadílkou.
- 3. a 10.12. proběhnou dva výše zmíněné rukodělné kurzy zaměřené na
drobné patchworkové techniky.
- 7. a 8.12 se uskuteční okrsková kola florbalových turnajů žáků 6.-7. a
8.-9.tř.
- Na 16.12. jsme pro děti 1.stupně opět zajistili tradiční předvánoční akci
“VÁNOCE S VOSOU”.
- 20. a 21.12. uspořádáme každoroční “VÁNOČNÍ TURNAJE” v halové
kopané pro žáky 1.-3. a 4.-5.tř., na které se sjedou družstva ze škol
celého okresu.
- Na 21.12. připravili žáci naši školy a členové dramatického kroužku
p.uč. J. Erbena sdruženi v souboru “Divadlo za oponou” představení
pro ostatní žáky 3.-9.tř.

Adventní věnce netradičně
Páteční podvečer probíhal v dílně šití na ZŠ Mládežnická ve
znamení nadcházejícího adventu. Na prvním kurzu z cyklu „Předvánoční
dělání“, tentokrát na téma „Netradiční adventní věnce“ se tam sešlo
dvanáct párů šikovných rukou. Malá umělecká dílka se všem velmi
vydařila. Jistě nemalou zásluhu
na tom měla Mgr. J.Vedralová,
která
přítomné
s tímto
netradičním způsobem výroby
věnců seznámila.
Stejně jako tento kurz, bude
i další určen veřejnosti. A protože
máme ještě několik volných míst,
zveme všechny šikovné dívky,
maminky i babičky na druhý
kurz, a to v pátek 3.12.2004, do
ZŠ Mládežnická, kde se seznámí
s různými druhy patchworkových
technik.
Je nutné přihlásit se předem v KZČ „Eldorádo“, tel.: 499 859 956.
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Soutěž v aerobiku
Dne 11.11.2004 se na kroužku Dětský aerobik uskutečnila MINI
soutěž v aerobiku. Dívky byly rozděleny do dvou kategorií: 3.-4.třída a 5.6.třída. Mohly si tak změřit síly samy mezi sebou a připravit se na
soutěže, které nás snad v budoucnu čekají.
Dívky cvičily jako při běžné tréninkové hodině, ale s tím rozdílem,že
na ně dohlíželo oko naší „odborné“ poroty ve složení: Helena Medunová,
Šárka Ryšanová a Jitka Kohoušková. Tímto jim velice děkujeme!!! Úkol
to pro ně nebyl vůbec jednoduchý. Dívky se velmi snažily a mezi jejich
výkony byly jen malé rozdíly.
Konečné výsledky pak dopadly takto:
I.kategorie:
1. místo - Eliška Kammelová
2. místo – Petra Nývltová
3. místo – Katka Balharová
II. kategorie:
1. místo – Markéta Kammelová
2. místo – Veronika Kalousková
3. místo – Eliška Krajáková
Další soutěž plánujeme asi na konec dubna, kde uvidíme, jak se
výkony dívek zlepšily a zda se pořadí zamíchá.
Lenka Medunová

VYHODNOCENÍ ANKETY
Do ankety „Jaký kroužek nebo kurz bych uvítal(a) v KZČ“
vyhlášené v říjnovém Zpravodaji se zapojilo pouze 6 dětí, z řad rodičů
nikdo.
K Vašim námětům:
2x jste vyslovily přání mít ve škole jízdárnu. Tak to opravdu – jak
z prostorových, ale především z finančních důvodů není možné.
Dalším přáním byl kurz německého jazyka. Každým rokem se
v naší nabídce objevuje (a i nadále objevovat bude). Ale není v našich
silách získat více zájemců o tento jazyk.
Uvítali byste i DISKOTANCE. Samozřejmě prostory k tomu
máme. Budeme se snažit objevit vhodného vedoucího, tak abychom Vám
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mohli tento kroužek nejdéle v příštím roce nabídnout. Zároveň se na Vás
obracíme se žádostí o pomoc při hledání vhodného vedoucího pro tento
kroužek. Pokud o někom víte, je mu min. 18 let a měl by zájem učit
mládež DISKOtancům, sdělte nám to do Klubu ZČ „Eldorádo“.

Informace o potvrzeních
na vícedenní akce ZŠ a KZČ!!!
Mezi tyto akce patří lyžařské výcviky, ekologická soustředění,
turistická soustředění a letní tábory. Tedy akce, trvající déle než 5 dní.
1. Na úhradu poukazu může přispět Váš zaměstnavatel na základě námi
vystavené faktury. Faktura zároveň slouží jako potvrzení o přihlášení
dítěte na akci.
Pro vystavení faktury potřebujeme tyto údaje:
- přesný název a adresu zaměstnavatele
- IČO zaměstnavatele
- jméno, datum narození a adresu dítěte
- jméno žadatele o příspěvek
- druh akce, termín a místo konání akce
Zaměstnavatel uhradí celý poukaz a rozdíl částky doplatí rodiče přímo
svému zaměstnavateli
2. Na tyto akce přispívají zpětně některé zdravotní pojišťovny na základě
námi vystaveného potvrzení.
Toto potvrzení si můžete vyzvednout v KZČ nejpozději do 14 dnů
po ukončení akce.

Žádná další potvrzení týkající se těchto akcí, případně
výše zmíněná potvrzení po uplynutí uvedeného termínu,
vydávat NEBUDEME!!!
UPOZORNĚNÍ
Zájmové kroužky KZČ „Eldorádo“ končí v tomto kalendářním
roce svou činnost ve středu 22.12. 2004 a opět zahajují v pondělí
3. ledna 2005.
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Všem členům KZČ a všem vedoucím zájmových kroužků a
kurzů přejeme krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí a
úspěchů.

INFORMACE KOLNÍ DRUINY

Naše oslava Halloweena se tentokrát díky volbám trošku opozdila
(12.11.2004). To však nezabránilo tomu, abychom si to náležitě užili.
V letošním roce jsme se rozhodli přenocovat přímo ve škole. Sraz všech
účastníků byl tedy až v 18 hod. Děti přišly v maskách, se spacákem a
s pyžamem. Nejprve jsme si připravili ve svých třídách „ležení“ a po té se
vydali do tělocvičny na halloweenskou diskotéku.
Po rozsvícení všech
svíček a dýní, jsme zhasli
světla. Bylo to úžasné!!!
Když jsme si řekli co je to
vlastně halloween, začala
diskotéka. Děti si ji náležitě
užily. Řádily a řádily. Jejich
radostná nálada byla dána
také očekávanou stezkou
odvahy
noční
školou.
Někdo se bál, jiný ne. Tak
už to na stezkách odvahy
bývá. Co je ale smutné?
Někteří si svou odvahu
dokazovali nevybíravými slovy k našim milým strašidlům na trase, která
pro ně měla připraveny jednoduché úkoly.
Nakonec jsme shlédli pohádku na dobrou noc a před půlnocí jsme
mohli ulehnout do našich spacáků.
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Věříme, že to byl pro všechny nevšední zážitek. Velmi děkujeme
paní učitelce Karle
Brolíkové a Evě Frýdlové za pomoc a spolupráci při celé akci a doufáme,
že se jim spalo stejně dobře jako nám J.
Vychovatelky ŠD

„Miss Beruška“
Ve středu 10.11. proběhl v kinosále školy I. ročník soutěže Miss Beruška,
kterého se zúčastnilo 24 „berušek“ z naší ŠD.
Děvčata absolvovala rozhovor s moderátorem „Bořkem“ (Jirka Šembera ),
který nás vtipně a poutavě provedl celým pořadem. Program nám poté zpestřilo
vystoupení „ Superstar“(Míša Nesvadbová), které sklidilo velký ohlas.Ve druhé
soutěžní části nám berušky předvedly, co všechno dovedou. Některé zpívaly,
tančily, hrály na hudební nástroj nebo cvičily. V závěrečné módní přehlídce se nám
představily v opravdu originálních modelech.
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Toto vše pozorně sledovala dětská porota s předsedkyní p. S. Jehličkovou a
rozhodla takto:
1.místo – Aneta Pražáková
2.místo - Sandra Bartelová, Andrea Lombartová
3.místo - Aneta Blažejová, Bára Hlušičková
BLAHOPŘEJEME !
Ocenění a malou odměnu si zaslouženě odnesla i všechna soutěžící děvčata.
Korunka absolutní vítězky je putovní a příští rok usedne na hlavu naší nové miss.
Děkujeme všem divákům, kteří vytvořili skvělou atmosféru, a také se aktivně
zapojili do našeho programu.
za kolektiv vychovatelek ŠD
Šárka Ryšanová

Již třetím rokem se konal preventivní program pro žáky 7.-9. tříd, tentokrát
pod názvem „Najdi si své místo“. Akce se konala v penzionu Svatý Hubert na
Lysečinách. Akce trvala tři dny, odjíždělo se v neděli ráno a návrat byl v úterý
dopoledne.
Po příjezdu jsme se šli ubytovat do pokojů a pak jsme se sešli ve společenské
místnosti, kde jsme se nejdříve všichni seznámili. Další den jsme se rozdělili do tří
skupin a postupně jsme absolvovali jednotlivé sekce. V první sekci jsme
obkreslovali na papír spolužáky a doplňovali ke kresbám záporné a kladné
vlastnosti obětí šikany.Tuto sekci vedla paní zástupkyně Kuříková.V druhé sekci
nás paní učitelka Kutová seznámila s novými informacemi o drogách. Třetí sekce
byla velmi zajímavá a poučná. Navštívili nás sociální pracovníci a povídali nám o
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svých případech a o dalších zajímavých věcech. Všechny tyto naučné věci byly
proloženy testy o sebepoznání a zábavnými hrami.
Všichni účastnící odjížděly s dobrým pocitem, že se něčemu novému naučili
a mohou tak pomoct dalším spolužákům a kamarádům.Tato akce se velmi povedla
a nám nezbývá než poděkovat všem vyučujícím za jejich snahu.
Petra Slavíková a Nikola Faltusová (žákyně 9.D)

Pozvánka do divadla

Divadlo za oponou a Literárně dramatický seminář
Vás srdečně zvou na divadelní představení

Jinak jsme normální,
paní Atkinsová!

Kdy: 21.prosince 2004
Kde: Kinosál ZŠ Mládežnické
V kolik: Od 18:00 hod.
Vstupné: Dobrovolné

INFORMACE KOLNÍ JÍDELNY
Oznamujeme, že ve dnech 27. – 31.12.2004 nevaříme. Zároveň přejeme
všem našim strávníkům příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce co
nejvíce zdraví.
kolektiv pracovnic školní jídelny
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RÙZNÉ
Třída 6.C se svou třídní učitelkou Mgr. M. Škarytkovou děkují paní Kolbové
za vánoční stromeček , který věnovala třídě jako sponzorský dar.
třída 6.C

Do nového roku mnoho zdraví,
spokojenosti a úspěchů v osobním životě Vám přejí
pracovníci
ZŠ Mládežnická 536,
Trutnov 4
Vydává:vedení ZŠ Mládežnická 536, 541 02 TRUTNOV 4
v počtu 1000 výtisků
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