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Zápis do 1. třídy 
ZŠ a ZUŠ Žlutice zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy, který se 

uskuteční 26. dubna 2017 v budově školy.  

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2017 dovrší šestý rok věku, a děti, jimž byl minulý rok 

udělen odklad školní docházky. K zápisu přineste občanský průkaz zákonného zástupce a 

rodný list.  

Bližší informace a materiály ke stažení najdete na webu školy. 
Okresní kolo Celostátní přehlídky recitátorů Ostrov 

Po úspěšném školním kole se naše čtyři recitátorky (Dominika a Františka Bokovy, Hana a 
Markéta Smyslovy) zúčastnily okresního kola. Oproti jiným letům byl letos nově v Ostrově.  
Přehlídky se zúčastnilo kolem padesáti dětí z různých škol Karlovarského kraje. Konkurence 
byla veliká, ale mohu říci, že naše dívky v ní se ctí obstály.  
Výborným výsledkem je postup Dominiky Bokové do krajského kola, které proběhne 18. a 
19. dubna 2017 v prostorech Krajské knihovny v Karlových Varech. 

Mgr. Michaela Smyslová   

 
Olympiáda v angličtině 

Dne 22. února jsme se v Karlových Varech zúčastnili olympiády v angličtině. Zastoupení žáků 
škol bylo velice pestré. Od Asiatů po Kazachstánce. Olympiáda byla rozdělena do dvou etap. 
První etapa byla konverzace na dané téma. 2. etapa byl poslechový test. Konkurence byla 
obrovská. Přestože jsme dostali pochvalu od poroty, na postupová místa to nestačilo. Den 
jsme si užili, jelikož jsme nabyli nové zkušenosti a víru na další podobné akce. Moje osobní 
zkušenost? Je stále co zlepšovat. 

Filip Štěrba 7.A 
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Plánované akce na jaro 
v úterý 4. dubna se uskuteční Den otevřených dveří naší školy 

ve čtvrtek 20. dubna se v rámci školy uskuteční tradiční Den Země 

ve čtvrtek 20. dubna se od 16 do 18 hodin konají rodičovské konzultace 

ve středu 26. dubna proběhne zápis do 1. třídy 

v sobotu 13. května pořádá škola pro rodiče, žáky i všechny ostatní Den školy 

v neděli 18. června se uskuteční další ročník Žlutického čtvrtmaratonu 
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Naši sousedé 
Rozhodně nemám na mysli sousedy v mém bydlišti, pana Žlutého ani paní Modrou, ale naše 
sousední státy. To bylo totiž téma pro letošní projektový den, který proběhl v naší škole 14. 
března a právě s názvem „Naši sousedé“. Projektové dny s různým zaměřením se staly již 
tradicí. 
Akce byla určena žákům 2. stupně. Všichni se dle vlastního výběru zapsali do jednotlivých 
dílen. Co dílna, vyučovací hodina, to jeden stát. Prezentace států probíhala jak v češtině, tak i 
v cizím jazyce, angličtině a němčině. Tedy každý stát hned dvakrát a pokaždé v jiném 
provedení. Žáci navštívili během čtyř vyučovacích hodin všechny naše sousedy. Zajímavé byly 
podtituly států: Německo - „Motor EU“, Rakousko - „Příjemné místo k životu“, Slovensko - 
„Země divokých hor, památek a přívětivých lidí“ a Polsko - „Od Baltu až k Tatrám“. Například 
zajímavosti a krásy Slovenska byly odprezentovány naší kolegyní, p. učitelkou Pšenákovou, 
která ze Slovenska pochází. A jak jinak než přímo ve slovenštině. Německem v češtině nás 
provedla p. učitelka Maňáková, která svou prezentaci zaměřila na systematické informace. 
Nepřehlédnutelný byl její kroj, typický pro tuto zemi. Paní učitelka to dovedla k dokonalosti. 
Německo v němčině poznávali žáci u p. učitelky Kuchtové. Seznamovali se s objevy a 
vynálezy, které z tohoto státu přišly. Zajímavé obrázky a videa z Rakouska, osobní zážitky a 
zanícené vyprávění o této zemi. Tak to mohli žáci vidět a slyšet v hodině p. ředitele Svobody. 
Paní učitelka Svobodová pro změnu Rakousko prezentovala v angličtině. Té jsem moc 
nerozuměla, tedy řeči, ale Rakousko – srdeční záležitost, to jsem pochopila hned. U Polska, p. 
učitel Ertl, se žáci seznámili s historií, členěním Polska. Zahráli si i oblíbenou hru – Pexeso. 
Samozřejmě na téma této země.  
Poslední vyučovací hodina - soutěž mezi třídami. Každou třídu reprezentovali tři zástupci, 
odpovědi A, B, C. Zúročení získaných informací. A to vše pod taktovkou pana učitele Růžičky, 
který se ujal role moderátora. A odměna pro vítěze? Krásně a užitečně strávené dopoledne. 
A mimochodem, vítězi byli všichni! 
Takže po roce „Projektový den“! Žádná vyjmenovaná slova, žádná násobilka, žádné dřepy a 
kotouly v tělocvičně! Zkrátka takový „malý“ výlet k našim sousedům. Poznávací, zajímavý, 
inspirující. Tak zase za rok.  

Mgr. Petra Janouškovcová   

 

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  

 Matematický klokan  

Každý rok se účastníme se žáky 1. a 2. stupně soutěže Matematický klokan. Je to 
mezinárodně koordinovaná soutěž, kterou zaštiťuje v ČR Jednota matematiků a fyziků. 
Jen pro zajímavost, v roce 2016 se soutěže zúčastnilo přes 6 milionů soutěžících z více 
jak 60 zemí světa. Letos byl soutěžním dnem 17. březen. Tak jako v naší škole, i v celé 
republice zasedli žáci do lavic s někdy až záludným zadáním, aby poměřili znalosti se 
svými vrstevníky. Výsledky nejlepších deseti žáků v jednotlivých kategoriích se pošlou 
na statistické zpracování do Olomouce. Nejúspěšnější řešitelé v rámci ČR jsou pak 
věcně odměněni.  

Mgr. Michaela Smyslová                   


