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Poslední prázdninový den 13.3.2005 čekala dívky
z kroužku dětský aerobik soutěž – Velká cena Hradce
Králové. Naše cesta tentokrát začala už ráno v 5:30 h. I přes
velkou sněhovou nadílku se nám podařilo do cíle dojet včas a
v pořádku.
Samotná soutěž byla velmi pěkně připravená, nebyly
žádné prostoje. Každý tým měl čas na zkoušku a rozcvičení.
Konkurence byla obrovská a promítl se zde také rozdíl mezi
sportovním a komerčním aerobikem. Naše skladba „Vařila
myšička“ se umístila na 3. místě a skladba „Rintintin“
skončila na místě čtvrtém. Pohár za třetí místo je umístěn ve
vitríně u tělocvičen.
PROGRAM
Věřím, že se dívkám soutěž líbila a hlavně, že se
nechaly inspirovat výkony hradeckých týmů. Do budoucna
nás čeká mnoho práce.
Lenka Medunová
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KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V AJ
V pondělí 21.3.2005 proběhlo v Hradci Králové krajské kolo olympiády
v Anglickém jazyce. Trutnovský okres reprezentoval vítěz okresního kola, žák naší
školy Matěj Nepimach (9.D). V konkurenci nejlepších angličtinářů z kraje se
umístil na krásném 2. místě. Jeho umístění je o to cennější, že na vítěze vytratil
pouhé 2 body. Blahopřejeme!
Mathew, congratulations!

KROUEK DÌTSKÉHO AEROBIKU NA SOUTÌI
V pondělí 21.3.2005 se dívky dětského aerobiku zúčastnily soutěže ve Dvoře
Králové nad Labem - Pohybové skladby. Na tuto soutěž jsme jeli se skladbami
Rintintin, Vařila myšička a Módní přehlídka. Díky posledně jmenované skladbě
jsme vycestovali i se školními židličkami. Vzhledem k tomu, že jsme měli vlastní
autobus, nebylo ani toto problém :o)
Přesto, že na soutěži nebyla velká účast, se dívky snažily a sestava Módní
přehlídka si 1. místem vybojovala postup do celostátního kola v Brně, které bude
28.4.05. Také loni jsme se tohoto kola zúčastnili, ale bohužel v konkurenci 50
sestav jsme neuspěli.V letošním roce máme jistě větší naději. Tak nám držte pěsti!
Lenka Medunová

MATEMATICKÝ KLOKAN 2005
V pátek 18.3.2005 se naše škola již po páté zúčastnila mezinárodní soutěže
Matematický KLOKAN 2005. Tato soutěž vznikla v Austrálii a Česká republika
se k ní připojila v roce 1995. Vloni se jí zúčastnilo téměř 250 000 žáků a
studentů.Soutěž je rozdělena do 5-kategorií: Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a
Student (pro žáky od 4. ročníků ZŠ až po studenty 4. ročníků SŠ). Žák vstupuje do
soutěže s 24 body. Úlohy jsou rozděleny po osmi do tří kategorií za 3, 4 nebo 5
bodů. Za každou správnou odpověď získá příslušné body, za špatnou odpověď
ztrácí 1 bod a za každou nezodpovězenou otázku nezíská ani neztrácí žádný bod.
Celkem mohou žáci každé kategorie získat 120 bodů. Při řešení úloh není dovoleno
používat kalkulačky, tabulky ani jinou literaturu. Letos se zúčastnilo soutěže
celkem 115 žáků (35 žáků 4. a 5. tříd, 54 žáků 6. a 7. tříd a 26 žáků 8. a 9. tříd).
Výsledky:
Kategorie Klokánek (4. a 5. třídy) :
1. Michal Novotný 5.C – 105 bodů
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2. Jakub Karpíšek 4.B – 101 bodů
3. Jiří Zákoucký 5.A – 99 bodů
Kategorie Benjamín (6. a 7. třídy) :
1. Lenka Krajáková 6.A – 97 bodů
2. Tereza Krupková 6.A – 91 bodů
3. Adam Lihm 6.A – 90 bodů
Kategorie Kadet (8. a 9. třídy) :
1. Petr Holubec 9.D – 57 bodů
2. Tomáš Javůrek 9.D – 52 bodů
3. Michal Uttendorfský 9.A a Richard Jung 9.C – 51 bodů
Všem soutěžícím děkujeme a těšíme se zase příští rok.
Soňa Knapová

NEJLEPÍ AKROBATICKÝ ROKENROL V TRUTNOVÌ
To, co se před dvěma lety zdálo jako neskutečné, se pomalu stává realitou.
Trutnov přivítá nejlepší akrobatické rokenrolisty nejen z ČR, ale i ze zahraničí.
Stane se tak 28.5.2005 ve sportovní hale ZŠ Komenského a to vše za přítomnosti
štábu ČT, která odvysílá následující týden půl hodinový záznam ve studiu Sport.
Český svaz akrobatického rokenrolu se rozhodl, že pořadatelem Mistrovství
ČR v nejvyšší rokenrolové kategorii (kat. A) bude právě ReBels team Trutnov,
který v loňském roce již mistrovství ČR pořádal, ale “pouze„ v dětských
kategoriích. Letos se tak na domácí půdě znovu dočkáme špičkového akrobatického
rokenrolu. Nutno podotknout, že tak významná akce, jakou MČR bezesporu je, se
většinou koná v hlavním městě a že jsme byli vybráni z mnoha kandidátů na
pořadatele. Pro celý oddíl ReBels team a všechny fanoušky tohoto krásného
sportovního odvětví je to opravdový svátek. Věříme, že nám pomůžete opět
vytvořit nádhernou sportovní atmosféru, vždyť v minulém roce si na akrobatický
rokenrol našlo cestu přes 1200 návštěvníků. Těšíme se s Vámi 28.5.2005 při
akrobatickém rokenrolu na ZŠ Komenského v Trutnově.
www.rebelsteam.zde.cz

Z PRVNÍCH TØÍD VZLÉTL ZLATÝ SLAVÍÈEK
Dvacet prvňáčků se zúčastnilo pěvecké soutěže „O zlatého slavíčka“, kterou
vyhlásily třídní učitelky prvních tříd. Děti, které v sobě našly odvahu vystoupit před
ostatními, odvedly velmi pěkné výkony, které zaujaly všechny. Proto velikou
pochvalu zaslouží všichni soutěžící.
Výsledky:

1. místo
2. místo

– Daniel Mihatsch – 1.C
– Dominika Hejnová – 1.C
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3. místo

– Vít Skokan – 1.A
– Karolína Pátková – 1.B
– Karolína Fidlerová – 1.A

-

Vítězům blahopřejeme! Učitelky 1. tříd

SOUTÌ FUÈ
Ve dnech 16.-17.3. a 22. – 23.3.2005 se v Základní umělecké škole
v Trutnově uskutečnilo okresní kolo Soutěže dětských recitátorů a Soutěže ve
zpěvu sóla a dua. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola:
– v recitaci: P. Muličák 2.A, K. Žačoková 3.B, J. Táslerová 5.B,
P. Posejpalová 5.C, I. Zedníková 6.C, H. Fejklová 7.C, P. Marková 8.C
– ve zpěvu: J.Ildža 2.B, O. Maťátko 2.B, T. Motlová 2.B, M. Janktová 3.C,
K. Jirásková 4.A, H. Koňáková 4.A, M. Sevránková 5.C, A. Nyčová 5.D,
H. Fejklová 7.C, L. Roudná 8.A, M. Tommová 6.D, M. Dostálová 6.B
Nejlépe se v okresním kole umístili Honzík Ildža ze 2.B (3. místo sólo zpěv)
a Hana Fejklová ze 7.C (čestné uznání za recitaci).
Blahopřejeme!

SOUTÌ
Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o., uspořádala soutěž pro
žáky devátých tříd základních škol. Petr Holubec ze třídy 9. D tuto soutěž vyhrál.
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Ve středu 16. 3. 2005 se Petr zúčastnil předání hodnotných cen pro vítěze této
soutěže.
Blahopřejeme
Mgr. S.Šubrová

OLYMPIÁDA V ÈESKÉM JAZYCE  OKRESNÍ KOLO
Dne 2. března se uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši
školu reprezentovali dva žáci z 9.B – Eliška Špačková a Petr Horáček. Petr obsadil
krásné 4. místo s 20-ti body (vítěz získal 23 bodů), Eliška 17. místo.
Blahopřejeme oběma jmenovaným a přejeme jim hodně dalších úspěchů.
za kab. ČJ – J. Vedralová

INFORMACE KZÈ ELDORÁDO
Akce pořádané v březnu
- v březnu se naše družstva zúčastnila basketbalového turnaje, kde v okrskovém
kole družstvo dívek získalo 3. místo a družstvo chlapců 2. místo. Děvčata se
zúčastnila i okresního kola a vybojovala zde opět 3. místo.
- 29. 3. se uskutečnilo školní kolo turnaje v minikopané Mc Donald´s Cup žáků
1. tříd. Třídy se umístily v tomto pořadí: 1.místo 1.C, 2. místo 1.A a 3. místo 1.B
- 31. 3. byla družstva dívek a chlapců ze 4.-5.tříd (kategorie II) pozvána na
okrskový turnaj ve vybíjené. Dívky získaly 2. místo a chlapci skončili na
5. místě.

OHLÉDNUTÍ:

Výsledky výtvarné soutěže
„Můj nejoblíbenější literární hrdina
aneb kamarád z knížky“
Do soutěže se celkem zapojilo 74 dětí! Nejvíce prací bylo zastoupeno v
1. kategorii (1.-3.třída). V této kategorii jsme nevyhodnotili pouze 3 nejlepší práce,
ale z každého ročníku jsme vybrali 2 nejzdařilejší práce. A nebylo to vůbec
jednoduché. Krásných obrázků se sešlo opravdu velmi mnoho. Proto bychom rádi
poděkovali všem zúčastněným.
Během měsíce března jste si nejlepší práce mohli prohlédnout v knihovně, a
již nyní se můžete těšit na další výtvarnou soutěž.
1. kategorie:
1. třídy –
1. místo
2. místo
2. třídy –
1. místo
2. místo

Tomáš FIALA
Sabina TLÁSKALOVÁ 1.B
Marcela CHRTKOVÁ
Barbora ZEZULKOVÁ 2.A

1.C
2.C
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3. třídy –
1. místo
Jana ŘEZNÍČKOVÁ
2. místo
Klára RYŠANOVÁ
2. kategorie: 4.-6. třídy
1. místo Lenka CHRTKOVÁ
2. místo Vendula HLADÍKOVÁ 4.A
3. místo David OTT
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3.B
3.C
5.B
4.A

Rebelové ve finále Mistrovství Čech
Vynikající výsledky přivezl ReBels team z Mistrovství Čech. Dívčí formace
(Rebelky) ve složení Barbora Chmelíková, Jana Krupková, Martina Skučková,
Hana Fejklová, Simona Ondrášková, Lucka Níčová, Barbora Hainzová, Monika
Volšanská a Barbora Boudová skončily na pátém místě ve velké konkurenci, kdy
je dokázaly porazit pouze formace z oddílu TNT Silueta Praha, která obsadila
všechna přední místa.
Poprvé ve své (krátké) sportovní kariéře se Kateřina Holubcová a Michal
Zikeš dočkali vytouženého finále. Zde předvedli slušnou sestavu a rozhodčí jim
přidělili šesté místo. Škoda jen, že se Kateřině nepovedla závěrečná póza, která je
stála i lepší umístění. Vzhledem k tomu, že byla před trutnovským párem dvojice ze
Slovenska, jsou Kateřina s Michalem na krásném pátém místě v Čechách.
Náš nejmladší a nejméně zkušený pár Kristýna Janková s Tomášem Víchem
si vyzkoušel poprvé atmosféru soutěží a skončil v celkovém hodnocení na
25. místě.
Všem srdečně gratulujeme!!!
www.rebelsteam.zde.cz

Akce chystané na duben

- 5. 4. se uskuteční 1. kvalifikační turnaj fotbalového poháru Coca – Cola.
Soupeři našeho družstva budou týmy z Hronova, Červeného Kostelce a Rtyně
v Podkrkonoší.
- v průběhu měsíce dubna také proběhnou další školní kola Mc Donald´s CUPu 2.5. tříd
- 19. a 20. 4. uspořádáme okrsková kola turnaje v malé kopané chlapců ze 6.7. a 8.-9. tříd. Okresní kola téhož turnaje budou pořádána v termínu 28. a 29. 4.
- na středu 27. 4. je pro žáky 6.-9. tříd přeloženo divadelní představení „KYTICE“
divadla Špilberk Brno. Vybíráme 20,- Kč a Nadační fond přispívá 10,- Kč.
- od 10. do 12. 5. proběhnou v Trutnově okrsková kola turnaje v minikopané Mc
Donald´s Cup
- tak jako každým rokem i letos proběhne duben ve znamení opětovného
zprovoznění naší táborové základny v Horním Bradle. Sezóna pro nás začne
několika pracovními brigádami.
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PŘIPOMÍNÁME:

Na „OCHUTNÁVKU ORIENTÁLNÍHO TANCE“, která se uskuteční
v sobotu 16. 4. od 14:00 do 17:00 hod., je nutné přihlásit se předem!!!
Přihlášení včetně zaplacení poplatku bude probíhat pouze v týdnu
od 4. do 8. 4. 2005 v Klubu ZČ „Eldorádo“ při ZŠ Mládežnická.
Neváhejte – z kapacitních důvodů je počet účastnic omezen!

K LETNÍM TÁBORŮM
Nabízíme ještě několik volných míst na

Příměstský tábor – „Ahoj prázdniny“

Termín: 22. – 26. 8. 2005
Bližší informace v minulém Zpravodaji nebo přímo v KZČ „Eldorádo“, tel.
č. 499859956
UPOZORŇUJEME:
Nezapomeňte odevzdat závaznou přihlášku na LT nejpozději
30. 4. 2005. Pokud přihlášku neodevzdáte, bude vaše dítě nahrazeno jiným
zájemcem.

DÙLEITÉ INFORMACE
4 Upozorňujeme na to, že dne 21.4.2005 probíhají poslední
informativní schůzky pro rodiče v letošním školním roce, a to
od 17,00 h v 1. – 5. třídách
od 18,00 h v 6. – 9. třídách
Výjimku tvoří třídní schůzky 3. tříd, které proběhnou formou
individuálních pohovorů dle rozpisu, který obdrží rodiče od třídního
učitele.

PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ
Od 1. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Další
podrobnosti k přijímání uchazečů ke studiu na středních školách vydalo MŠMT ve
vyhlášce č. 671/2004 Sb.
Prvé kolo přijímacích zkoušek se stanoví v letošním roce na 18. dubna,
pokud bylo ředitelem školy stanoveno. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky
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v prvním kole zasílá ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím
konáním, pro náhradní termín a pro další kola nejpozději 7 dnů před jejím konáním.
Součástí pozvánky mají být informace o požadavcích ke zkoušce stanovené
ředitelem školy.
Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zákonnému zástupci
do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí, pokud se
přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 20. dubna.
Dále je ředitel povinen zveřejnit do 7 dnů po konání přijímací zkoušky
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů
c) kritéria přijímacího řízení.
Pořadí uchazečů se přitom zveřejňuje pod registračním číslem, které jim je
přiděleno v den přijímací zkoušky. V případě, že se přijímací zkouška nekoná, je
přidělené registrační číslo součástí dopisu, kterým je uchazeč o nekonání přijímací
zkoušky informován.
Odvolání podávají jen uchazeči hlásící se na střední školy, které zřizuje
stát, kraj, obec nebo svazek obcí, kde se postupuje ve správním řízení.
Ředitel střední školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení
vyhlásit další kola, přičemž není omezen jejich počet ani počet přihlášek do
těchto kol.
Nepřijatí uchazeči mohou od kola druhého dalších kolech podat tolik
přihlášek, pro kolik se rozhodnou. Informace o dalších kolech lze získat na
středních školách, které tato kola vyhlašují nebo na příslušném krajském úřadu.
Tiskopis přihlášky vydá uchazeči na jeho žádost ředitel příslušné střední školy (do
vyčerpání zásob budou k dispozici i u mne).
Všem našim žákům přejeme hodně úspěchů a splněných přání při
přijímacích zkouškách a v dalším studiu.
Lidmila Kuříková, vých. poradkyně
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