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  Nový školní rok 2013/14 bude zahájen v pondělí 2. září 2013.

Vedení školy přeje všem žákům hezké prázdniny.

 DOKÁŽU  TO ?   -   ŠUMAVA
     V pondělí 10. června jsme se sešli v 8 hodin před školou a vyrazili jsme na 
Šumavu. Cesta trvala asi 4 hodiny. Po příjezdu jsme se ubytovali v hotelu Kolibřík. 
Asi tak po půl hodině jsme šli na oběd. Po obědě jsme vyrazili na kopec Špičák a na 
Čertovo jezero. V úterý jsme zdolali kopec Ostrý a prohlédli jsme si Černé jezero a 
vodopád Bílá strž. Našlapali jsme něco kolem 20 km. Středa byla  „odpočinkový 
den“. Jeli jsme na hrad Velhartice. Tam si pro nás připravili divadélko a prohlídku 
hradu. Potom jsme jeli do Kašperských hor, kde jsme měli 30 minut rozchod. Poté 
jsme šli proti proudu řeky Vydry. Bylo to asi 7 km. Ve čtvrtek jsme se vydali do 
Železné Rudy. Šli jsme přes kopec Pancíř. Někteří z nás se šli podívat na pramen řeky 
Úhlavy. Potom jsme sešli do Železné Rudy a tam jsme měli 45 minut rozchod. Potom 
jsme šli do hotelu. V pátek jsme se už jen balili a připravovali se na odjezd domů. 
Nastoupili jsme do autobusu a odjeli zpátky do Žlutic, kde na nás čekali rodiče a 
příbuzní. 

Petr Skačan a Eliška Slavíková 5. třída



Kontakty na školu: 
Telefon do školy: 353 393 243
Mobil škola:                        725 958 983
Školní jídelna:      725 958 984
Školní družina                     725 958 985
E-mail školy:             posta@zszlutice.cz

Fotografie z dění ve škole a školních akcí 

si můžete prohlédnout na 

www.zszlutice.cz
KAŇKA – časopis  Základní školy Žlutice  vydávaný jako příloha Žlutického zpravodaje

 Volejbalový turnaj
V předposledním školním týdnu proběhl mezi družstvy žáků druhého stupně 
turnaj v odbíjené. Účast byla hojná, zapojily se všechny vyšší ročníky, celkem  
šest družstev. Na některých dívkách bylo vidět, že se volejbalu věnují 
pravidelně, jiní předvedli, že mají s některými herními prvky velké potíže. 
Turnaj jasně ukázal, že nejlépe hrají volejbal osmáci. Přesto si všichni příjemně 
zasportovali a získali další motivaci k provozování ve Žluticích velmi 
oblíbeného sportu.

TÝDEN ČTENÍ DĚTEM

      V prvním červnovém týdnu se naše škola připojila k akci Týden Čtení Dětem v 
rámci celostátního projektu Celé Česko čte dětem. V pestrém týdnu plném knih 
proběhlo několik akcí zaměřených na propagaci čtení a hlasitého předčítání. Na půdě 
školy se například konalo  Čtení oblíbených knih učitelů žákům 1. stupně, výtvarná 
soutěž „Má oblíbená kniha“, několik žáků 2. stupně se pokoušelo napsat dětský 
příběh pro své mladší spolužáky.  Na děti ze školní družiny čekala literární stezka pro 
milovníky večerníčků, prvňáčky ještě na konci roku nemine pasování na čtenáře. Ve 
žlutickém podzemí se uskutečnilo podvečerní předčítání rodičů a prarodičů dětem. 
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala všem předčítajícím. Doufám, že se 
nám touto akcí podařilo děti i rodiče přesvědčit, že zdánlivě obyčejný svět černých 
písmenek na bílém papíře může být překvapivě barevný a vzrušující a že založíme 
tradici společného předčítání během celého roku.    
     Všechny akce se uskutečnily za finančního přispění města Žlutice a firmy 
Elektromodul Toužim. Velmi děkujeme. 
                                                                                                             Denisa Slavíková 
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