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Novinky v naší škole

VOLITELN É
P Ř EDM Ě TY

P Ř ED Á V Á N Í
PRVN Í CH
VYSV Ě D Č EN Í

V Ý LET
DO
DIVADLA

ROBOTIKA, NEJLEP ŠÍ P Ř EDM Ě T NA SV Ě T Ě
Chtěl bych vám představit volitelný předmět robotika.
Při první hodině nám pan učitel Tomáš Souček představil, co to vlastně je. Poté jsme začali stavět robota. Trvalo
nám asi 5 hodin, než jsme ho složili. Ale poté už byla zábava. Všichni říkají, že k programování potřebujeme
matematiku a fyziku, ale není to pravda. Teď se snažíme naprogramovat robota, abychom na konci školního roku
mohli hrát válečné hry. Buď můžete psát, nebo skládat příkazy k sobě jako v programu Scratch. Je to náročné, ale
po nějaké době už tomu přijdete na kloub.

Tomáš Honek 7.B

P Ř ED Á V Á N Í
PRVN Í CH
VYSV Ě D Č EN Í
31. 1. 2022 byl pro letošní prvňáčky
významný den, neboť se konalo
slavnostní předání vysvědčení za I.
pololetí. Žáci 1.A. i 1.B. se na tento
okamžik velmi těšili, stejně tak i
rodiče, kteří se akce účastnili.
Součástí programu bylo i kulturní
vystoupení žákyň z 2.B., které svůj
talent předvedly ve hře na flétnu za
doprovodu učitelů ze ZUŠ Žlutice.
Pan starosta žáčky za jejich hezká
vysvědčení
odměnil
knihou,
kterou si děti již mohou přečíst
samy.

EKOLOGIE
V naší škole se ve školním roce 2021/2022 nově otevřel volitelný předmět
ekologie. Tento předmět je určen žákům 7. - 9. ročníku základní školy.
Předmět ekologie vede žáky k pochopení souvislostí a složitostí vztahů
člověka a životního prostředí, k osvojení si odpovědnosti za jednání a
přístup jedince i celé společnosti k životnímu prostředí. Učí se citlivě
vnímat zákonitosti přírody a poznávat podmínky života, strukturu a
funkci ekosystémů i celé biosféry.
Naučí se způsobům a možnostem využívání životního prostředí tak, aby
nebyly porušeny přírodní souvislosti a ohroženy ani podmínky života, ani
zdroje lidských potřeb.
Žáci se seznamují se světovou problematikou znečištění a ohrožení
životního prostředí, která se dotýká prostředí života lidí a také velmi
zasahuje do života fauny a flóry.
Zároveň se učí způsobům využívání životního prostředí tak, aby nebyly
ohroženy přírodní podmínky života a zdroje lidských potřeb.
V prvním pololetí jsme se zabývali těmito projekty:
Mezinárodní den ozónové vrstvy
Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
Naše planeta Země – The Home
Vodní stopa
Voda v krajině
Globální oteplování
Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb
Třídění a recyklace na naší škole
S žáky pracujeme na environmentální osvětě a uvědomění si vlivu lidské
činnosti na přírodu. Snažíme se v žácích probudit zájem o čisté životní
prostředí nejen v blízkosti jejich okolí.

Bc. Adéla Soukupová
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

Bc. Zuzana Pehová

V Ý LET
DO DIVADLA
Ve středu 16. 2. 2022 žáci prvních
ročníků
navštívili
divadlo
v
Karlových Varech.
Zhlédli
ekologicky
zaměřenou
pohádku o třídění odpadu. Někteří
žáci se na ději aktivně podíleli a
prokázali svou znalost, jak správně
třídit odpad. Z divadla si děti
odvezly milou pozornost ve formě
pracovních listů a dalších materiálů
k tomuto tématu.

Bc. Zuzana Pehová

