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KAŇKA
Beseda s paní Ivonou Březinovou

Ve středu 12. března přijela do naší školy spisovatelka  Ivona Březinová. Vyprávěla 
nám o svém dětství a o prvních pokusech napsat knihu. 

Víte, že jsou psi policejní, asistenční, lavinoví a nebo třeba detektivní?  My už to 
víme, protože naše beseda byla hlavně o knize Kluk a pes, kterou paní Březinová napsala.

V druhé části setkání  byly dotazy : „Kolik je vám let? Kolik jste napsala knih? V 
kolika letech jste začala psát velké knihy?“ Na všechny otázky a ještě na celou řadu dalších 
jsme dostali odpověď. 

Na závěr nám paní Březinová podepsala knihy a napsala do nich věnování.

                                    Mikuláš Slavík, Tomáš Svoboda, Václav Beneš a Jára Hliňák 3. třída 

Okresní soutěž v recitaci
V návaznosti na školní recitační přehlídku, se někteří žáci zúčastnili okresního kola, jež se v 

Karlových Varech konalo 13. a 14. března.
Z naší školy se zúčastnilo celkem 8 žákyň a žáků, 6 v nulté, první a druhé kategorii, dva pak v 
kategorii čtvrté, určené pro nejstarší žáky základních škol.
Všichni naši zástupci své škole dělali dobré jméno. I když většinou nepostoupili do vyššího kola, 
jejich vystoupení byla zajímavým oživením celé přehlídky.

Prozatímním „historickým“ úspěchem je pak postup Terezy Krmelové do krajského kola, 
které se bude konat 11. dubna. V okresním kole byla nejlepší a my věříme, že podá skvělý výkon i v 
kole krajském.

PaedDr. Pavel Růžička    

 Recitační  přehlídka
21. února se v naší škole uskutečnilo další kolo již tradiční recitační přehlídky. Této 

přehlídky, ne soutěže, se mohou zúčastnit všichni žáci, a to od 1. do 9. ročníku. Nevyhlašuje se 
vítěz, není poražený. Účast je zcela dobrovolná. Přesto  můžeme říci, že se počet zájemců rok od 
roku stále zvyšuje. Letos se na přehlídku přihlásilo téměř 60 žáků z celé školy. Větší zastoupení měl 
1. stupeň, zájemců z 2. stupně bylo o něco méně. Ale je pozitivní, že i ti velcí se rozhodně nenechali 
přemlouvat, sami našli odvahu vystoupit před svými spolužáky a ukázat své recitační schopnosti.

Během pátečního dopoledne jsme tak měli možnost poslechnout si opravdu krásné přednesy  
poezie našich i světových autorů, autorů známých i neznámých. Společně jsme prožili příjemné 
chvilky, kdy jsme vyměnili tradiční vyučování za kulturní zážitky. I to je ve vzdělávání důležité.

Všichni zúčastnění si určitě, soudím podle sebe, odnášeli krásný pocit, ale také již tradiční 
malou, sladkou odměnu. Žáci, kteří nás svým výkonem skutečně nadchli a jejichž přednes byl  
téměř až profesionální, i když jsou malí a nezkušení, postoupili do okresního kola, které se konalo v 
Karlových Varech.

                                                                                                             Mgr. Petra Janouškovcová   



POZVÁNKA NA JARNÍ DÍLNY
„Velikonoce v dílně“ je název akce, kterou připravujeme pro rodiče, děti a veřejnost. V 
rámci dílen si můžete vytvořit pěkné velikonoční dekorace a seznámit se s různými 
technikami ( filcování, pletení z pedigu, drátování ). Sejdeme se ve středu 16. 4. 2014 v 
Infocentru města od 15 do 18 hodin. Přijďte si něco pěkného vytvořit. 
                                                                                                  M. Sýkorová a J. Zemanová

Aktuální dění ve škole sledujte na www.zszlutice.cz
Na stránkách školy naleznete mimo jiné aktuální rozvrhy tříd (včetně suplování), jídelníček na daný týden,  
fotogalerie z akcí školy, plánované události a další aktuální informace. Můžete se zde i podělit se svými postřehy 
k dění ve škole a přidat případné připomínky.

Kontakty na školu:
Telefon do ZŠ: 353 393 243        Mobil do ZŠ: 725 958 983        Telefon do ZUŠ:  607 006 574 
Telefon do školní jídelny:   725 958 984 Telefon do školní družiny   725 958 985
e-mail školy:  posta@zszlutice.cz e- mail do ZUŠ: zus@zszlutice.cz
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V RÁMCI PROJEKTU „NOC S ANDERSENEM“ 

POŘÁDÁ ŠKOLNÍ KLUB

PRO MALÉ I VELKÉ PŘÍZNIVCE KNIH  ZE 4. 
– 6. TŘÍD NOČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ V 

PODOBĚ ČTENÍ, SOUTĚŽÍ  A  PŘEKVAPENÍ.

KDE?   VE ŠKOLNÍM KLUBU

KDY?   OD 4. 4.(18.00 hod.)  

          DO 5. 4.(08.00 hod.)

Přihlášky na „NOC S ANDERSENEM“  si 
můžete  vyzvednout  ve  školním  klubu  nebo 

u paní zástupkyně Slavíkové.

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ.

Nabídka zaměstnání

Školní kuchyně při ZŠ a ZUŠ přijme kuchaře – kuchařku (nejlépe vyučené). 

Bližší informace poskytne vedoucí školní kuchyně paní Švambergová. 

Kontakt: kuchyne@zszlutice.cz, tel. 725 958 984.
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