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Informace pro rodiče 

V měsíci lednu proběhnou tyto události: 
Po vánočních prázdninách bude výuka zahájena v pondělí 4. ledna. 
V úterý 12. ledna se od 17 hodin uskuteční třídní schůzky a následně rodičovské konzultace. 
19. ledna od 18 hodin se sejde rodičovská rada s vedením školy. 
Pololetní vysvědčení obdrží žáci ve čtvrtek 28. ledna 2016. 
V pátek 29. ledna budou mít žáci pololetní prázdniny. 
 

Studijně poznávací pobyt v Porthsmouthu 
5. prosince vyrazilo sedm žáků osmého ročníku a tři žáci z 9. A spolu s paní učitelkou Terezou Bremovou do 
Anglie. Zájezdu do Portsmouth se také zúčastnily dvě další školy – Střední škola Děčín a Základní škola Brno. 
Po dlouhé cestě jsme dorazili do města Portsmouth, kde jsme navštívili pobřeží a také jsme měli možnost 
zajít do muzea lodi Victory. Někteří z nás potom šli na Spinnaker Tower – věž vysoká 170 metrů. Když už se 
blížil večer, tak jsme jeli k našim hostitelským rodinám, kde jsme dostali večeři a poté jsme měli možnost si s 
rodinou popovídat. Druhý den ráno jsme se sešli na meeting pointu a vyrazili do školy, která začíná v 9 
hodin. Tam jsme strávili 3 hodiny s učiteli Davidem, Joehan a Irenou. Přibližně ve 12 hodin jsme odjeli ze 
školy na Stonehenge. Vyzkoušeli jsme si, kolik lidí bychom potřebovali na utáhnutí jednoho kamene. Potom 
jsme se přesunuli mikrobusem přímo ke Stonehenge, který jsme si poctivě obešli. Samozřejmě jsme dostali 
možnost si zajít do krámku se suvenýry. Po návštěvě jsme jeli do města Salisbury podívat se na katedrálu s 
nejvyšší věží ve Velké Británii. Potom už byl zase čas se vrátit do rodin. Třetí den jsme opět začali ve škole, po 
ní jsme navštívili akvárium města Portsmouth, nedaleko D-Day muzea, kde jsme si u tanku použitého v boji 
udělali fotku. Jelikož nám zbylo hodně času, měli jsme rozchod u nákupního centra. Po nákupech jsme jeli k 
rodinám. Poslední den školy nám učitelé vydali certifikáty o účasti a splnění kurzu. Pak jsme jeli do 
Národního motorového muzea. Předtím jsme si prošli park a zavítali jsme do rezidence rodiny Montagů. 
Některé z nás hodně zajímala část věnovaná pořadu TopGear. Následně byl nejvyšší čas jet domů k rodinám.  
Kurz jsme ukončili výletem do Londýna, který jsme si prošli takřka celý. Zavítali jsme samozřejmě i k nultému 
poledníku. Naše cesta pokračovala k lodi, která nás dovezla k Tower Of London. Na jeho prozkoumání jsme 
dostali dosti času. Po něm už jsme ale šli do centra – City of London, kde jsme měli tu možnost vidět finanční 
budovy Londýna a také stavbu s názvem „Okurka“. Naše průvodkyně nám také nezapomněla ukázat jeden ze 
symbolů Londýna – Big Ben. Celý den jsme zakončili jedním kolem na London Eye, odkud jsme měli celý 
Londýn jako na dlani. Poté nás už jen čekala opět dlouhá cesta zpět do České republiky.  

Simona Mlejnská 9. A. 

 
Svět záchranářů 

Dne 23. listopadu vyrazila třída 7. A do Karlových Varů do Světa záchranářů. Po příjezdu jsme se rozdělili do 
třech skupinek a pak jsme se ocitli v různých krizových situacích, které si na nás lektoři vymysleli. Jednalo se 
o záchrany osob. Jedna měla poraněnou ruku, druhá byla v bezvědomí. Zachraňovali jsme také ženu se 
zbraní v ruce a nechyběl požár v domě. Prostředí ve Světě záchranářů se nám moc líbilo. Pokud pojedete do 
Karlových Varů, doporučujeme vám ho také navštívit. 

Antonie Minářová 7. A 
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Studijně poznávací pobyt v Berlíně 
Ve dnech 7. - 11. prosince se 20 žáků ze 6. a 7. tříd zúčastnilo týdenního pobytu v Německu. Zde jsme po 
příjezdu zavítali nejdříve do Drážďan na zámek Zwinger a poté na vánoční trhy. Po trzích následovala cesta 
do hotelu v Berlíně. Druhý den jsme navštívili Braniborskou bránu, třídu Unter den Linden a jazykovou školu. 
Třetí den jsme byli v Muzeu topografie teroru, kde byly informace z 2. světové války. Byli jsme i na televizní 
věži, která je vysoká 368 metrů. Čtvrtý den jsme byli v Postupimi na zámku Sanssouci a na dvorní zahradě. 
Prošli jsme i ruskou čtvrť, kde jsme si připadali jako v pohádce Mrazík. S klidem můžeme říct, že poslední den 
byl opravdu nejhezčí, protože jsme byli na zámku Mortizburg, kde se natáčela česká pohádka Tři oříšky pro 
Popelku. Myslíme si, že celý tento týden se opravdu povedl. Všichni se těšíme na další podobnou akci.  

Žaneta Řezáčová 6. A, Karolína Chmárníková 6. B 

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             web: www.zszlutice.cz  

Poděkování 
Děkujeme všem, kteří svým nákupem drobných vánočních dekorací při vánočním trhu podpořili žáky školní 
družiny a školního klubu. Rovněž děkujeme i těm, kteří na stejné akci přispěli jakoukoli částkou do kasičky ve 
stánku našeho partnerského města Warmensteinachu. Vybrané peníze posloužily jako příspěvek na 
mikulášskou nadílku pro žáky 1. stupně.                                                                                        Vedení školy 

A ještě jednou Německo 
Největší akcí letošního roku byl pro 4. ročník projekt „Manažer zdraví“, který se uskutečnil v malém 
bavorském městečku Teuschnitz. Sešly se zde dvě skupiny dětí, česká a německá, celkem 53 žáků. Děti 
společně pracovaly a bavily se při aktivitách, které byly zaměřeny na zdravý životní styl. 
Teuschnitz je malé městečko asi přibližně stejně velké jako Žlutice. Krásná krajina, vstřícní lidé. Jen počasí 
nám nepřálo. Byli jsme ale spokojeni a už se těšíme na další dobrodružství, která nás čekají. 
Zároveň děkujeme městu Žlutice za zajištění dopravy a škole za cestovní pojištění. 
... „V Německu to bylo krásné. Výborně tam vařili. Měli to tam hezky zařízené. Líbily se mi také všechny 
soutěže, které jsme tam dělali. Našla jsem si tam kamarádku Anyku. Hrozně se mi líbila noční procházka. Moc 
se mi nechtělo odjet. Ale přece jenom, všude dobře, doma nejlíp“. ... 
... „Nejvíc se mi líbily pokoje. Měli jsme tam koupelnu. A taky se mi líbila snídaně, oběd a večeře. Nevím, jaký 
den to byl, ale měli jsme klobásy“, ... 
... „Nejvíc se mi líbila ta noční procházka. Potom se mi líbilo to, že tam stejně zlobí. Nelíbilo se mi, že tam bylo 
tak ošklivý počasí“...                                                                                                Jarmila Zemanová a děti 4. třídy  

Becherovka a Úřad práce v Karlových Varech 
Na konci listopadu jely deváté třídy do Karlových Varů. Cílem bylo navštívit Úřad práce a muzeum Jana 
Bechera. Na úřadu měli pro nás připravené testy, které vyhodnotili a na základě našich odpovědí jsme zjistili, 
jaká práce by nás mohla bavit. Také si s námi povídali a my měli možnost ptát se. Následná prohlídka muzea 
byla velmi zajímavá. Získali jsme spoustu nových informací. Nakonec nechyběl ani rozchod v centru 
Karlových Varů. Exkurzi jsme si všichni užili.                                                                                              Josefína Vojtová 9. 
B 

Florbalový úspěch 
Během druhé poloviny listopadu se konala okrsková kola florbalu v Toužimi. Účastnili se mladší chlapci (6. a 7. 
třída), starší chlapci (8. a 9. třída) a dívky z devátých ročníků. Chlapecké družstvo starších podlehlo Toužimi a 
skončilo druhé. Dívkám ve složení Cardová, Vargová, Štorková, Richterová, Vojtová, Čermáková a Mandausová se 
ale dařilo, ty vyhrály všechny zápasy a postoupily do okresního kola do Karlových Varů. Tam se turnaj konal 11. 
prosince. Zejména kvůli absenci některých hráček (náhradnicemi se staly Čapková a Pácalová) se tady již tolik 
nedařilo. I tak ale družstvo skončilo na 3. místě, které je však bohužel nepostupové.  

Karolína Cardová, Marie Štorková  9.B 


