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1. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vážení rodiče,
školní klub naší základní školy organizuje během letošních letních prázdnin  příměstský 
tábor, který se uskuteční ve 2 termínech ( 30.6. - 4.7. 2014 a 25.8. - 29.8. 2014) pro děti 1. - 9. 
tříd. 

Cena tábora je 750 Kč na týden. V ceně je zahrnuta strava (teplý oběd + 2 svačiny), 
celodenní pitný režim, výlet, materiál na tvořivou dílnu, odměny...
     Přihlášky je možné si osobně vyzvednout ve školním klubu či v kanceláři zástupkyně 
školy. 

Termín pro podání přihlášek je do 13.6. 2014, poplatek za pobyt dítěte je potřeba 
uhradit do 28.6. 2014. Bližší informace na telefonu 353 393 243.            
                                                                                                                              Denisa  Slavíková

UPOZORNĚNÍ
K 31. květnu 2014 byla ukončena činnost kroužků pořádaných naší školou. 

ČTENÍ POMÁHÁ
Kromě projektu Celé Česko čte dětem jsou někteří žáci naší školy připojeni k projektu Čtení 

pomáhá, zaměřeného rovněž na podporu a rozvoj čtenářství. Cílem tohoto charitativního projektu je 
spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Poté, co jsme společně se třídou 4. A v letošním 
školním roce přečetli knihu Pinocchiova dobrodružstí od C. Collodiho, jsme se zaregistrovali do 
Čtení pomáhá a každý si po zodpovězení otázek v krátkém testu vybral 1 z  nominovaných 
dobročinných projektů, na jehož účet vložil kredit 50 korun. Doma  pak aktivní čtenáři přispěli a 
stále přispívají ještě dalšími penězi za již přečtené knihy. V současné době  4. A přispěla částkou 
1950 Kč na různé charitativní projekty. Do konce roku máme v plánu dočíst knihu Mikulášovy 
patálie a přispět opět. 
    Jsem velmi ráda, že se čtení stalo něčím víc pro nás i pro ty, kterým pomůžeme.
                                                                                                                    4. A  a  Denisa Slavíková 

DEN ZEMĚ
23. dubna se v naší škole uskutečnil projektový den „Den Země“. Žáci jednotlivých ročníků 

v průběhu dopoledne prošli dílnami s různým zaměřením. Navštívili například dílnu (workshop), 
kterou vedla organizace z Plzně s názvem „Svoboda zvířat“ nebo dílnu s ochránci přírody 
„Ukliďme svět“. Do školy tento den zavítal i lesní pedagog z Lesů Žlutice, který si pro žáky 
připravil také takový workshop. Náplň v jednotlivých dílnách byla pro žáky jistě zajímavá a 
přínosná. Asi nejvíce zajímavou pak byla přednáška pana Jana Svatoše, který je scénáristou, ale 
zároveň i režisérem dokumentárního filmu „Divočiny“. Žáci měli možnost film zhlédnout a poté  
panu Svatošovi pokládat dotazy, které je zajímaly. Součástí celého dopoledne byl i úklid nejen okolí 
školy, ale i od školy vzdálenějších míst. Podařilo se nám tak sebrat celkem 860 kg odpadu, což není 
právě malé číslo. O jeho odvoz se následně postaraly technické služby.
                                                                                                         Petra Janouškovcová



 Plavecké závody 
     Školní plavecké závody se uskutečnily 30. dubna. Soutěžilo se hned ve čtyřech kategoriích. První kategorie byla 
určena žákům 1. a 2. ročníku, kteří plavali pouze jeden bazén, a to volným stylem. Z chlapců se na 1. místě umístil 
Adam Třeštík, na 2. místě Vojtěch Petrák a 3. místo patřilo Tomáši Maňákovi. Z dívek zvítězila Aneta Rychlíková, 
druhá skončila Michaela Svobodová a jako třetí Hana Smyslová. 
Do druhé kategorie byli zařazeni žáci 3. a 4. ročníku. Ti plavali dva bazény a styl byl již určen. O první tři místa se z 
chlapců podělili Marek Vršinský, Jaroslav Hliňák a Lukáš Kubačka (kraul) a dále pak  Jiří Hanzlíček, Filip Štěrba a 
Matěj Hart (znak). U dívek první tři místa patřila Žanetě Řezáčové, Alžbětě Kozelkové a Janě Heidenreichové 
(kraul) a Anetě Křenčilové, Sandře Huczmanové a Haně Kořínkové ( znak).
Ve třetí kategorii (5. a 6. ročník) žáci plavali již tři bazény. U chlapců byla jen dvě první místa, zřejmě malá účast 
závodníků. Jednalo se o Petra Kolihu, ten zvítězil v kraulu a o Martina Růžka, který plaval prsa. U dívek bylo v této 
kategorii hojnější zastoupení, a tak byla obsazena všechna tři místa, ale jen u kraulu – Sandra Weiglová, Kateřina 
Hliňáková a Nela Šuleková. Další dvě místa (prsa) obsadily Natálie Pajerová a Jitka Vaclíková. 
A jsme u kategorie poslední. Ta byla určena žákům 7. - 9. ročníku. Ti si zaplavali také bazény tři. Z chlapců si první 
místo vybojoval Vladimír Adámek (kraul). Žádnou konkurenci bohužel neměl, a tak jeho prvenství bylo jasné. Z 
dívek první tři místa získaly Kateřina Bubníková, Marie Štorková a Elena Klementová (kraul) a dále pak bylo 
uděleno ještě jedno první místo – Daně Mandausové (prsa).
     Všem k jejich výsledkům ve školních plaveckých závodech blahopřejeme.
                                                                                                               Petra Janouškovcová a Kateřina Zídková
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V RÁMCI PROJEKTU  CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 
POŘÁDÁ ŠKOLNÍ KLUB PRO MALÉ I VELKÉ PŘÍZNIVCE 
KNIH PODVEČERNÍ PŘEDČÍTÁNÍ 
V GALERII „NA SCHODECH“  VE VESTIBULU ZŠ,  
V ÚTERÝ 3.6. 2014 OD 17 HOD

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ 
DĚTÍ I RODIČŮ PŘI ČTENÍ

Pohár rozhlasu
     Atletické závody „Pohár rozhlasu“ se uskutečnily 13. května na hřišti ZŠ Krušnohorská v Karlových 
Varech. Jednalo se o okresní kolo mladších žáků a žákyň (6. a 7. ročník). Dívky i chlapci soutěžili v 
různých disciplínách – běhu na 60 m, běhu na 600 m a chlapci navíc na 1000 m, skoku do dálky a výšky, 
hodu míčkem a štafetě. Celé dopoledne nás provázelo chladné počasí s přeháňkami, ale ustáli jsme to. 
Chlapcům se sice nevydařila štafeta, ale myslím si, že jsme celkově naši školu zdárně reprezentovali. Velice 
chválím dívky za výborné výsledky.
                                                                                                                                               Kateřina Zídková 

Mc Donald's cup – turnaj v minikopané
 Další ze soutěží, do které se naše škola zapojila, byl tradiční meziškolní turnaj v minikopané, který 
hrají žáci prvního stupně. Turnaj je rozdělen na 2 kategorie – mladší (1.- 3. třída) a starší (4.- 5. ročník). 
Oba naše týmy postoupily do okresního finále, které proběhlo v Ostrově. Tým 1. kategorie ve složení 
Sedláček, Svoboda, Slavík, Kuchta, Hliňák, Beneš, Busínský, Průcha, Bartoň a Třeštík skončil v rámci 
okresu na 5. místě a kluci zažili, jak velký rozdíl je mezi nimi a stejně starými kluky z Varů a Ostrova. 
Starší družstvo si vedlo výrazně lépe. Ve složení Kruml, Pásek, Štěrba, Riedl, Bubník, Hanzlíček, Svoboda, 
Bok, Krmela a Špiroch bojovalo do posledního utkání o prvenství a postup do krajského kola. Bohužel, 
kluci neunesli tíhu zodpovědnosti a v posledním zápase zbytečně podlehli a jeden bod jim nakonec chyběl k 
vítězství a postupu. Všichni si ale zaslouží poděkování za bojovnost a reprezentaci školy.

Luděk Svoboda           
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