3
leden 2005

Telefon: 499 859 951, fax: 499 859 991
www: www.zsmltu.cz, e-mail: mladeznicka@zsmltu.cz

před několika dny jsme se na Vás obrátili
s výzvou o finanční přispění na pomoc dětem
z jihovýchodní Asie, z oblasti, kterou postihla ničivá
přírodní katastrofa. Děkujeme Vám všem, kteří jste
tuto výzvu vyslyšeli a přispěli někdy i
mnohatisícovými částkami. Jsme rádi, že Vám
můžeme sdělit, že na konto hnutí „Na vlastních nohou
– Stonožka“ můžeme díky Vám zaslat částku ve výši
24.368 Kč
Zároveň Vám oznamujeme, že na stejné konto a
účel zašleme i výtěžek z tomboly školního plesu a ze
vstupného za představení divadelního souboru
PROGRAM
„Divadlo za oponou“. Ještě jednou děkujeme za
všechny děti v postižené oblasti.
„Stonožkáři“ z naší školy

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci školy, vážené děti,
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INFORMACE KZÈ ELDORÁDO
Akce pořádané v prosinci
- Dne 7.12. se uskutečnilo okrskové kolo turnaje ve florbalu žáků 6. - 7.
tříd, kde naše družstvo získalo 2. místo s postupem do okresního kola.
V okresní soutěži bohužel naše družstvo nepostoupilo do závěrečných
soutěží.
- Dne 8.12. proběhla okrsková soutěž ve florbalu pro žáky 8. – 9. tř., kde
naše družstvo skončilo na 3.místě bez postupu do okresu.
- V náhradním termínu 10.12. jsme pořádali okresní turnaj v halové
kopané žáků 6. – 7. tř. Naši chlapci se umístili na 3.místě ve skupině a
nepostoupili tak do semifinále turnaje.
- V předvánočních turnajích v halové kopané, které tradičně pořádáme
každý rok pro nejmladší fotbalisty okresu Trutnov, se naše družstva
umístila takto:
- v kategorii 1. - 3. tříd družstvo A obsadilo 5. místo a družstvo B
získalo 4. místo z 9 zúčastněných škol
- v kategorii 4. – 5. tříd naše družstvo skončilo na 4. místě z 8
družstev.
- V prosinci uspořádal náš střelecký kroužek vánoční přebor v soutěži
jednotlivců ve střelbě ze vzduchové pušky na l5 ran.
Umístění nejlepších:
1. místo
Tomáš Hradecký 113 bodů
2. místo
Petr Kubrt
104 bodů
3. místo
Sabina Tremlová 100 bodů
4. místo
Aleš Menzl
97 bodů
5. místo
Aneta Buštíková 94 bodů
Úspěchy střelců v dalších soutěžích uvedených v celostátním
kalendáři Českého střeleckého svazu v kategorii dorostenců. Jedná se o
střelbu ze vzduchové pistole na vzdálenost 10 metrů, kde střední kruh
v hodnotě 10 bodů je o průměru 1,5 cm. Střílí se celkem 40 ran v časovém
limitu 75 minut. Pistole o váze 1,5 kg musí být držena jednou rukou a tou
samou rukou musí být spuštěna rána.
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HERMAN Vladimír
Liberecká vzduchovková liga
Hradecká diabolka
Velká cena Stráže n.Nisou
Vánoční cena SSK Vrchlabí
Přebor Královéhr. kraje
DOSTÁL Ondřej
Liberecká vzduchovková liga
Hradecká diabolka
Vánoční cena SSK Vrchlabí
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353b.
342b.
344b.
342b.
345b.

1.místo
3.místo
3.místo
2.místo
1.místo

295b.
275b.
287b.

4.místo
6.místo
5.místo

Akce chystané na leden
- V pátek 14.1. navštíví družební školu ve Swidnici tentokráte 30 žáků
5.–7. tříd. Navštíví nový plavecký areál s vodními atrakcemi a
tobogánem. Společně s polskými dětmi se utkají v plaveckých
závodech. Učitelé sehrají volejbalový zápas.
- Další společná akce se chystá u nás pro děti ŠD. Polské děti navštíví
naši výuku výtvarné a hudební výchovy. Odpoledne budou soutěžit
společně v hudební soutěži DOREMI.
TRUTNOVSKÝ DRAK 2005 MEZINÁRODNĚ
Softball jako typický letní a “outdoor” sport má i svou zimní, halovou
variantu, určenou zejména pro zpestření zimní přípravy mládeže.
Trutnovský drak je nejstarším mládežnickým turnajem u nás a jeho
24. ročník ve dnech 22.1. – 23.1.2005 v hale ZŠ Mládežnická má letos i
jedno prvenství – za účasti družstva z polského Brzegu dostává
mezinárodní punc. Domácí děvčata Eldoráda se zde utkají nejen s nimi,
ale i s tradičními soupeřkami ze Dvora Králové, Mladých Buků,
pražských Sokola Krč, Kotlářky a JOUDRS i se zbytkem výběru
reprezentace ČR pod hlavičkou SCM, který nebude startovat za své
mateřské oddíly. Domácí, jako vítězky posledních tří ročníků, budou mít
pro své čtvrté repete skutečně těžkou pozici. A rozhodně budou
potřebovat podporu domácích fanoušků.
Přijďte se podívat a povzbudit budoucí opory prvoligového
trutnovského družstva!!!
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ZÁJEZD DO NÌMECKA
Tento zájezd se uskutečnil dne 15.12.2004. Do Drážďan se jelo luxusním
autobusem značky Karosa. Zájezdu se zúčastnili žáci 7.-9. tříd naší školy, paní
učitelky Šubrová, Hladíková, Čermáková a naše průvodkyně paní Petírová .
Vyrazilo se brzo ráno (04:00). Cestu tam žáci většinou prospali, aby byli fit a plní
elánu.
Nejdříve jsme navštívili Míšeň. Mnoho obyvatel Míšně to ví, ale spousta
Drážďaňanů tomu nechce uvěřit: Míšeň je za hranicemi Německa známější než
Drážďany. Symbolem tohoto mezinárodně známého ¨porcelánového města¨ je vrch
s velkolepým areálem sestávající z katedrály a hradu Albrechtsburg. Většinu z nás
velice zaujala v míšeňské porcelánce ukázka výroby porcelánu a muzeum.
Poté jsme odjeli do centra Drážďan. Po
prohlédnutí zachovalé barokní části města (Zwinger,
Semperova opera, Frauenkirche) jsme šli na vánoční
trhy. Bylo to něco neuvěřitelného. Ze všeho
vystupovala vánoční atmosféra. Zkrátka jedním
slovem - nádhera. Tady jsme dostali rozchod,
abychom si mohli vše dobře prohlédnout a popřípadě
zakoupit nějaký suvenýr. A pak už jsme vymrzlí a
vyčerpaní vyrazili směrem k našemu autobusu a jelo
se zpátky domů. Cesta domů byla bez problémů a
my jsme si tak mohli vychutnávat atmosféru
krásných Drážďan. Exkurze byla velmi naučná a
podle úsměvů po příjezdu můžu tvrdit, že se velmi
vydařila. Ráda bych poděkovala všem učitelům, paní
průvodkyni a panu řidiči.
Za účastníky zájezdu Petra Slavíková (9.D)
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SOUTÌE
Olympiáda v českém jazyce
Ve čtvrtek 16.12.2004 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce.
Zúčastnili se tito žáci: z 8.A - E.Fajfrová a V.Wonková, z 8.B - N.Fátorová,
P.Provazník a V.Váňa, z 8.C - L.Potočková, M.Valná a M.Volšanská, z 8.D R.Pušová, z 9.A - M.Dušková, J.Hanusová, K.Šenkýřová, A.Teichmanová a
M.Uttendorfský, z 9.B - Z.Hromádková, P.Horáček, R.Kubelková a E.Špačková, z
9.C - V.Hrubá, P.Juráčková, V.Nyčová a L.Souralová, z 9.D - M.Hejzlarová,
T.Kostečka, J.Matěnová, M.Nepimach a H.Skořepová.
Nejvíce bodů získali a do okresního kola postupují Eliška Špačková a Petr
Horáček, oba z 9.B. Přejeme hodně úspěchů!
Za kabinet ČJ M.Škarytková a A.Tremlová
Mini skladby
V sobotu 8.1.2005 jsme se s dívkami z kroužku dětský aerobik zúčastnily
soutěže Mini skladby ve Vrchlabí. Dívky předvedly Ranní rozcvičku, kterou jste
mohli vidět v loňském roce na akademii školy. K našemu překvapení se na soutěži
sešly pouze tři týmy. Každá skupinka si tedy odvezla odměnu a pochvalu, za pěkné
provedení bez umístění.
Aby si děti dostatečně zacvičily a zazávodily, proběhla ještě jedna soutěž
v taneční improvizaci. Naše dívky dopadly skvěle. Z celkem dvaceti dětí se
umístily takto:
1. místo – Eliška Kammelová
2. místo – Markéta Kammelová
4. místo – Lenka Krajáková
5. místo – Veronika Kalousková
Zvláštní ocenění – TALENT 2005 - si navíc odnesla opět Eliška Kammelová!
Další soutěž, která je před námi, je Velká cena Hradce Králové. Do března nás
tedy čeká spousta práce. Všem dívkám přeji hodně elánu a nadšení.
p. Lenka Medunová
Krkonoše očima dětí
Už na podzim jsme začali připravovat soutěž, kterou vyhlašuje KRNAP se
sídlem ve Vrchlabí, a to „Krkonoše očima dětí“. Tentokrát jsme zpracovávali námět
- Život na polích, v lesích, na louce či ve vodě – a další námět – Mláďata.
Do celostátního kola postupují práce těchto žáků: 7.B - J.Kovačiče,
J.Borysové a I.Machové, ze 7:C – J.Kubína, M.Vláška , L.Hrušovské, L.Raka,
T.Hladíka a I.Lombartové, z 9.B – Z.Hromádkové, J.Šibravy a E.Špačkové.
Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů.
Daniela Kobrlová
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DÙLEITÁ UPOZORNÌNÍ
Ä Upozorňujeme rodiče na to, že pololetní výpis vysvědčení se vydává žákům ve
čtvrtek 27.1.2005. V pátek 28.1.2005 mají žáci ředitelské volno a v pondělí
31.ledna 2005 pololetní prázdniny. Ve všech těchto dnech je provoz školní
jídelny zajištěn, žáci si ale na tyto dny musí oběd přihlásit. Školní družina
v provozu není.
Ä Od 5. února 2005, pokud to sněhové podmínky dovolí, proběhnou lyžařské
výcviky žáků 7. tříd, a to v těchto termínech:
5. – 12.2.2005
… třída 7.A
12. – 19.2.2005
… třída 7.B
19. – 26.2.2005
… třída 7.C

VÁNOÈNÍ VÝSTAVA - FOTOALBUM
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