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Eko soutěž 

        Na podzim se naše škola zapojila do Eko soutěže s názvem „My a příroda, 

příroda a my“ pod záštitou hnutí Brontosaurus. Žáci do soutěže zasílali svá vý-

tvarná díla a fotografie. Je mi potěšením říci, že žáci druhých tříd vytvořili v dru-

žině jako kolektiv pod vedením p. Kolihové krásné dílo, které je oceněno zvláštní 

cenou poroty. Za velmi krásné umístění gratulujeme. 

Mgr. Eva Šrédlová 

 

Představujeme další volitelné předměty v naší škole: 

Regionální seminář 

        Předmět regionální seminář je určen všem žákům, kteří mají zájem o téma Žlutice a okolí. Cílem předmětu je 

prohloubit vztah ke svému okolí, vzbudit zájem o aktuální nejen kulturní dění v obci. 

       Žáci během hodin hledají spojitosti, osobnosti, místa a vše zajímavé. Učí se čerpat informace z internetu, knih a 

dalších médií. V rámci předmětu jsou motivováni k účasti na akcích pořádaných obcí a spolky, které zde působí.  

        Zatím jsme navštívili muzeum, kde nám paní Neckářová podala skvělý výklad. Dále plánujeme účast na besedách 

se zajímavými osobnostmi Žluticka. Chtěli bychom se také zapojit do úklidových či okrašlovacích akcí. 

       Témata semináře vychází ze zájmu a aktivity žáků, sami se podílí na jejich výběru. Nedílnou součástí je spolupráce 

napříč dalšími volitelnými předměty. 

Mgr. Vendula Kuchtová 

 

Mediální výchova 

         Dalším z volitelných předmětů v naší škole je i mediální výchova. V souvislosti s ní často zaznívá 

termín mediální gramotnost. Jde o přístup k mediálnímu sdělení, o schopnost vyhledávat, analyzovat, objektivně 

zhodnotit informaci a předat ji dál určité cílové skupině. 

          Cílem tohoto předmětu je rozvíjet a posilovat u žáků právě tyto schopnosti a dovednosti. Během jednotlivých 

hodin si žáci doposud mohli vyzkoušet například práci s textem, základy práce v grafickém editoru, tvorbu informačního 

plakátu nebo střih videa. 

           Žáci se dále zabývají tématy od historie médií až po sociální sítě. Pomocí krátkých dokumentárních filmů se 

občas přenesou do světa současných influencerů, jejich vrstevníků a diskutují nad klady i zápory toho, co tato práce 

přináší. 

Bc. Lucie Pavlíková 

 

Svět rizik 

       V lednu se žáci druhých tříd vypravili na exkurzi do Světa záchranářů v Karlových Varech. Během dopoledne se 

žáci seznámili s prací jednotlivých složek IZS, u každé si řekli něco důležitého a plno věcí si také mohli na vlastní kůži 

vyzkoušet. V domečku rizik a v hasičském domečku se seznámili s různými riziky, které na ně mohou číhat doma ale i 

ve škole. V policejním domečku diskutovali o riziku, které je může potkat, když přecházejí silnici nebo se ztratí. U 

policie si děti mohly vyzkoušet i jaké to je být ve vězení. U záchranné služby si zopakovaly důležitá telefonní čísla a 

prohlédly si, jak vypadá sanitka zevnitř. Zde žáci poslouchali tlukot srdce pomocí fonendoskopu.  Celý program byl 

velmi pěkný a dětem se líbil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Šrédlová 

 

Svět ohně 

     Každým rokem se žáci naší školy, především z 1. stupně, účastní programů – exkurzí, které pořádá Svět 

záchranářů v Karlových Varech. Exkurze probíhají v rámci vyučování a jsou vždy různě zaměřené. 

     Svět záchranářů. Jedná se o takové „malé městečko“, kde se děti, ale i dospělí učí, jak se zachovat v 

krizových situacích, jak si přivolat pomoc, jak se například zachovat při nehodách, požárech … 

     19. ledna se tedy třídy 5. A a 5. B zúčastnily akce s názvem „Svět ohně“. Školiteli, průvodci jsou vždy 

skuteční profesionálové, kteří se kromě své práce věnují i této činnosti. Jedná se o „profíky“ IZS (zdravotnická 

záchranná služba, hasiči, policisté). A není to pro ně vždy jednoduché. Jako v našem případě. Někteří z nich 

ráno ukončili svoji 24hodinovou směnu a hned „hurá“ na nás. Ale stálo to za to! 

     Děti byly rozděleny do dvou skupin. Každá si prošla jednotlivými stanovišti. V jednom domečku městečka 

je učili, kdo jsou dobrovolní a profesionální hasiči, jaký je rozdíl v jejich práci, jaký mají například čas výjezdu 

ze stanice. Naše malá dobrovolnice si zkusila oblek a téměř kompletní výzbroj, se kterou musí jít hasiči do 

boje s ohněm. Včetně helmy a dýchacího přístroje. Asi, nebo určitě těžké, ale jí to nevadilo a statečně to 

vydržela. Taková malá „záchranářka – hasička“! Ve druhém domečku jsme viděli dokonalou maketu domu 

se všemi místnostmi. Děti hádaly, co může v jednotlivých místnostech domu způsobit oheň. Hádaly opravdu 

dobře. Jednotlivé situace provázely autentické zvuky, dým. Ve druhé místnosti jsme zasedli na pařezy, upro-

střed plál ohýnek (taková táborová romance). Probíhala zde projekce různých příčin vzplanutí ohně, jako např. 

vánočního stromku. (Stále jsem sledovala ten ohýnek. Byl skutečný. Alespoň pro mě. Ale protože dřeva neu-

bývalo a neslyšela jsem ani praskání dřeva, i když dým nechyběl, po dlouhé době jsem usoudila, že to asi 

pravý ohýnek fakt nebude!) Viděli jsme vyhořelou kuchyň a obývací pokoj. Dokonce jsme vařili i oběd. Sa-

mozřejmě opět autentický. Něco v troubě. Nepovedlo se. Kuře pohltily plameny! A tak k obědu nebylo. Takže 

oběd na pánvi, v toustovači. Nechyběla ani varná konvice.  Bohužel, téměř na každém kroku možnost vzpla-

nutí. A to dost často z neopatrnosti, nepozornosti. Myslím, že dost dobré ponaučení nejen pro děti.  Vždy jsme 

se dozvěděli, jak se ve které situaci zachovat. Na konci proběhla zajímavá projekce videí ze skutečných zásahů 

hasičů. 

     Možnost exkurze jsme rádi po dlouhé době uvítali. 

     Akce – velmi podařená! Zajímavá, ale hlavně poučná – pro děti i pro dospělé! Líbila se opravdu nám všem. 

Tak snad příště! 

 

Mgr. Petra Janouškovcová, Soňa Vojíková 

 

 

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  
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