
  Rodiče, a vám to nevadí ?
Vážení rodiče, blíží se konec školního roku a my, jako škola, bychom Vás rádi informovali nejen o 

kázeňských problémech, které jsme řešili, ale i o věcech, se kterými jste schopni, vy, jako rodiče, nám a 
hlavně Vašim dětem pomoci.

Řešili jsme mnoho záležitostí – neomluvené hodiny, vysoký počet omluvených hodin, ubližování 
spolužákům, výchovné problémy, prospěch a plno dalších věcí. Jsou ale také problémy, které se dějí mimo 
školu. Myslíme si, že je dobré na ně poukázat. Ve škole  se uskutečnilo několik preventivních programů, o 
kterých se již v Kaňce psalo, ale i ty, o kterých se nepsalo, a přesto byly důležité. Debata třídních učitelů, 
učitelů různých předmětů, ředitele a v neposlední řadě výchovného poradce s žáky. Programy se týkaly 
sexuální výchovy, alkoholu a drog. S klidným svědomím můžeme říct, že naši žáci jsou informováni o 
rizikovém chování. Vzhledem k problémům, které jsou a v budoucnu rozhodně budou, jsme udělali několik 
osobních prohlídek žáků (se souhlasem rodičů) a o výsledcích jsme je vždy následně informovali.

Tímto článkem bychom chtěli upozornit na to, že nemůžeme řešit problémy, které nastávají mimo 
školu, ale vy, rodiče, ano! Pokud bude v našich silách a možnostech, rádi Vám pomůžeme a poradíme. 
Důležitá  je naše vzájemná spolupráce, která v některých případech bohužel nefunguje.
1. Energetické drinky. Tyto nápoje nejsou v žádném případě vhodné pro žáky základní školy. Přesto jich 
někteří naši žáci  za den vypijí několik. Doporučujeme rodičům přečíst si, co tyto drinky obsahují za látky, a 
měli by také vědět, co mohou způsobit, zvláště u dětí.
2. Alkohol. Všichni víme, že ve Žluticích rozhodně není problém, aby si žáci základní školy sehnali větší 
množství alkoholu. Všichni také dobře víme i to, kde se dá snadno zakoupit a kde jej žáci konzumují. Je na 
Vás, rodičích, mít přehled o tom, do jaké míry děti přijdou do kontaktu s alkoholem a není přece těžké 
zkontrolovat děti, kdy přijdou domů a v jakém jsou stavu. Je potřeba být velmi důslednými. Jen tak je možné 
zabránit tomu, aby  „náctiletí“ žáci chodili domů opilí, vyprávěli si o tom následně ve škole a neměli zábrany 
 pochlubit se i před dospělými.
3. Drogy. Opakovali bychom se stejně jako u alkoholu. Případů, kdy chodí žáci pod vlivem drog, nejčastěji 
zřejmě marihuany, i do školy, přibývá. Je na nás a  hlavně na Vás, rodičích, dát si na to pozor. Marihuana se 
ve Žluticích dá bohužel jednoduše sehnat. Pokud se opět tyto věci nebudou řešit velmi důsledně, situace se 
rozhodně nezlepší. Možností, jak tomuto zabránit, je několik, i když dobře víme, že ne vždy se dosáhne 
dobrého výsledku. Jak už jsme uvedli výše, pokud máte podezření, rádi Vám  pomůžeme a poradíme.
4. Sexuální výchova. Věřme našim dětem a doufejme, že osvěta je veliká. Bylo by ale dobré děti prověřovat. 
Mluvme o sexu a problémech souvisejících s ním velmi otevřeně! Ukažme dětem klady i důsledky 
sexuálního života!
5. Kouření. K němu se vyjadřovat je snad zcela zbytečné. Dnes je bohužel úplně „normální“, že i velmi 
mladí žáci (často i z nejnižších ročníků) kouří. Kouří i se souhlasem rodičů, což je opravdu na pováženou. 
Přečtěme si statistiky úmrtí na rakovinu plic ...

Co více říci závěrem ! Těšme se na prázdniny a doufejme, že naše děti je přežijí bez otravy 
alkoholem, nepřejdou od cigarety k marihuaně, protože se jim prodává „pod nosem“, a nezačnou se sexem 
dřív, než budou znát možné následky.

Mgr. Monika Volemanová    výchovná poradkyně
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  Vedení školy vyzývá všechny šikovné rodiče, kteří jsou ochotni se o své nadání podělit s dětmi a měli by 
zájem od podzimu vést zájmový kroužek, aby kontaktovali školu. Chtěli bychom dětem hlavně nabídnout 
další aktivity nebo rozšířit nabídku stávajících kroužků, zejména sportovních (basketbal, florbal, kopaná, 

taneční, ...), ale i jakékoli jiné, o které by byl zájem.



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

Dokážu to?“   Je název akce,  kterou naše škola uspořádala v letošním školním roce již 
po sedmé. Jedná se o týdenní pobyt  žáků 3. a 5. třídy zaměřený  zejména na sport, turistiku, orientaci v 
přírodě, vyhledávání a zpracování informací o místě pobytu. Vždy se snažíme  vytvořit pro děti bohatý a 
různorodý program. 
V letošním roce jsme podnikli několik nádherných, ale trochu náročnějších pěších výletů národním parkem 
České Švýcarsko, našlapali jsme 50 km. Podívali jsme se do  České Kamenice, viděli podzemní leteckou 
továrnu z 2. světové války  a  z Hřenska jsme se plavili Edmundovou 
soutěskou na Mezní můstek. Poslední den našeho pobytu jsme navštívili 
sklárnu v Novém Boru. 

Doufáme, že i v příštím školním roce vyjedeme poznávat naši vlast. 
Chtěli bychom zamířit na jih naší republiky.

Děkujeme městu Žlutice za přidělený grant, který nám zajistil část 
finančních nákladů na místní přepravu, a pomohl  tak překlenout 
vzdálenosti mezi některými místy.

Jitka Růžičková

     Exkurze Plzeň – Techmánie a  ZOO
     30. dubna se konala pro 6. ročníky exkurze do Plzně. Okolo osmé hodiny jsme vyrazili směr Plzeň. 
Když jsme dorazili na místo, paní učitelky nám znovu zopakovali, jak se máme chovat. V Techmánii jsme 
si mohli vyzkoušet různé fyzikální pokusy. Bylo to opravdu hodně zajímavé. Strávili jsme zde asi necelé 
dvě hodiny. Potom jsme autobusem přejeli k zoologické zahradě. U vstupu nám paní učitelky rozdaly 
vstupenky. V areálu jsme se rozdělili do skupin po čtyřech lidech a rozdali si pracovní listy. Týkaly se 
zvířátek, která obývají plzeňské ZOO. Kromě plnění různých úkolů v pracovních listech jsme si mohli také 
zakoupit něco k pití a jídlu, případně koupit i nějaký ten suvenýr. Došlo i na společnou fotografii. Snažili 
jsme se projít celou zoologickou zahradu a vypracovat všechny zadané úkoly. Nakonec jsme zpocení a 
unavení nastoupili do autobusu a hurá zpět do Žlutic. Většina z nás cestu domů prospala, někteří si povídali.
     Celý den jsme si velmi užili a odnesli jsme si spoustu zajímavých zážitků a poznatků, hlavně co se 
fyziky a přírodopisu týká.                                                          Marie Součková a Tereza Fáberová  6. A

    „DOKÁŽU  TO?“ -  úryvky z deníků žáků
     Pondělí 23. dubna:      Dnes jsme šli na kopec Studenec. Je to asi 3,5 km od našeho penzionu Kamzík. 
Kopec je vysoký 736 m a na vrcholu je rozhledna s 89 schody. Jsou tam i vojenské bunkry. Po zemi bylo 
hodně kamenů, listí a také bukvic. Cesta byla náročná, ale stála za to.
     Úterý 24. dubna: Ráno nás čekala veliká chutná snídaně a také náročná túra. Autobus nás zavezl na 
místo, kde začíná park České Švýcarsko. Procházeli jsme naučnou stezkou. Bylo zde slyšet hodně ptáčků, 
nejhezčí bylo, že jsme šli okolo nádherných pískovcových skal. Byli jsme také na dvou vyhlídkách : 
Vilemínině a Mariině. Pak jsme sešli do vesnice Jetřichovice a pak hurá na penzion Kamzík.
     Středa 25. dubna: Dnes jsme byli v podzemní továrně z 2. světové války. Prý tam někdo vyfotografoval 
ducha. Prostory si pronajímají jogíni pro své meditování. Viděli jsme tam i netopýry.
     Čtvrtek 26. dubna: Dnes jsme šli na Pravčickou bránu a odtud dolů do Hřenska. Tam jsme se nalodili na 
velikou loďku a pán, který nás při plavbě prováděl, nám ukazoval skály a říkal, jako co vypadají (slon, 
krokodýl, opice). Pak nás odvezl do přístavu, kde byl stánek s občerstvením. Po přestávce jsme šli asi 250 
schodů do Mezné. Nikdo už nemohl. Mysleli jsme, že už pro nás přijede autobus, ale museli jsme jít ještě 
asi 2 km. V lese v chládku jsme pak čekali na autobus.
     Pátek 27. dubna :Všichni jsme se sbalili a nasnídali. Jeli jsme do sklárny. Tam to bylo úžasné. Ukazovali 
nám, jak se vyrábí sklo. Červené sklo se barví zlatem, žluté moukou. Potom jsme šli do krámku, kde jsme 
měli samé nádherné věci ze skla. Mohli jsme si nakoupit a pak už jsme jeli rovnou domů.
                                                                                                                      Žáci 5. A 
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