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Novinky v naší škole

EXKURZE A
PŘEDNÁŠKY

OLYMPIÁDA
V ČESKÉM
JAZYCE

RECITAČNÍ
PŘEHLÍDKA

RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA
Po roční přestávce, způsobené pandemií nemoci covid-19, se ve středu 23. února konala tradiční školní recitační přehlídka.
Jako vystupující se jí zúčastnili zástupci většiny tříd naší školy, jejich výkony potleskem ocenilo početné publikum.
V okresním kole soutěže, které se pak konalo 8. března v Ostrově, nás jako již v minulých letech reprezentovala žákyně 9. A
Dominika Boková. Byla úspěšná – postoupila do krajského kola.

PaedDr. Pavel Růžička

ÚSPĚŠNÉ
ŽÁKYNĚ
18. února 2022 se děvčata, žákyně naší
základní umělecké školy, Leontina
Janíčková a Ema Vejvodová zúčastnily
okresního kola soutěže ve hře na
dechové nástroje (zobcové flétny) v
Karlových Varech. Byla to jejich první
soutěž a za jejich výkony jim patří velká
gratulace.

Petr Levanský, dipl. um.

EXKURZE MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI
Ve čtvrtek 3. února 2022 jsme se sešli, žáci 7.A a 7.B, společně s učiteli před školou a
odjeli autobusem do Karlových Varů na plánovanou exkurzi s názvem Mimořádné
události.
V Karlových Varech nás uvítali v hlavní budově a formou prezentace nás seznámili
s každodenní prací složek integrovaného záchranného systému. Promítali nám
ukázky různých situací, které mohou nastat a se kterými se můžeme v životě setkat.
Nechyběl odborný výklad od zástupců složek IZS.
Po skončení promítání nás rozdělili do několika skupin a došlo na prověření našich
znalostí. Každá skupina navštívila postupně tři stanoviště. Na nich byli zástupci
složek IZS (policisté, hasiči a zdravotníci) a představili nám svou každodenní práci.
Na stanovištích jsme plnili úkoly.
Nakonec prověřili i naše praktické znalosti a to, co jsme se při prezentaci naučili. V
prostoru k tomu určeném pro nás zinscenovali únik plynu v ulici s několika
osobami (figuranty), které měly nějaké postižení, byli nevidomé nebo neslyšící. My
se pak museli zachovat tak, jak se nás to snažili naučit.
Při celkovém hodnocení jsme zjistili, že naše znalosti nejsou nejlepší a je třeba se na
takové situace lépe připravit. Určitě jsme si touto exkurzí doplnili hodně nových
informací na téma mimořádné události. Bylo zajímavé vyzkoušet si a zažít
připravenou mimořádnou situaci.
Nakonec jsme se rozloučili a odjeli zpět ke škole.
Za všechny žáky děkuji učitelům za možnost zúčastnit se této zajímavé exkurze.

Antonín Calta 7.B

REVOLUTION TRAIN
Žáci 7. ročníku se 1. března zúčastnili přednášky s názvem „To je zákon, kámo!“,
která je součástí projektu „Revolution Train“. Přednáška se konala v ZŠ a ZUŠ
Žlutice a byla velmi poučná. Nejen o zákonech a trestech, ale i o škodlivých
návykových látkách.
Během přednášky jsme byli rozděleni do skupin. Lektoři si pro nás připravili různé
pomůcky a kartičky, se kterými jsme pracovali. Dále nám pustili video s životními
příběhy několika lidí, kteří jsou závislí na návykových látkách. Během toho nám
kladli otázky týkající se zákona. Ve skupině jsme se domlouvali na správné
odpovědi. Jeden člen ze skupiny odpovídal na dané otázky a za každou správnou
odpověď jsme dostali bod. Tým, který na konci obdržel nejvíce bodů, vyhrál malou
cenu.
Myslíme, že tato přednáška byla velice poučná a doufáme, že si z ní každý vezme
příklad. Nikdo přece nechce skončit jako drogově závislý člověk.

Antonín Calta 7.B, Radek Smrčka, Jan Štumpf 7.A

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

OLYMPIÁDA
V ČJ

I v letošním roce jsme uspořádali školní
kolo v olympiádě v českém jazyce. Tato
akce je dobrovolná a je určena žákům 8.
a 9. tříd. Přihlásilo se jich celkem deset.
Olympiáda se skládá ze dvou částí. V
mluvnické části děti řeší různé úkoly
zcela jiného typu, než jsou úkoly, se
kterými se setkávají při běžných
hodinách Čj. Zadání slohového úkolu
letos znělo „U nás na náměstí/návsi“.
Slohový útvar byl volný, téma děti
zpracovávaly formou prózy.
V okresním kole, které se uskutečnilo
29. března v Ostrově, naši školu
reprezentovaly Eliška Kaderová a
Dominika Boková. Blahopřejeme.

Mgr. Petra Janouškovcová

BŘEZNOVÉ
PŘEDNÁŠKY
Ve dnech 8. - 10. března proběhly v
naší škole přednášky pro děti 4., 5., 6.,
8. a 9. ročníků.
7. ročníky měly přednášku 1. března s
jiným, odlišným zaměřením. Vše
uspořádala společnost Calliditas
Eduteinment, která přináší do škol
aktuální témata a snaží se dětem
přiblížit moderní technologie.
Témata pro jednotlivé ročníky byla
následující:
4. a 5. ročníky – Kyberbezpečnost
6. ročníky - Environment 2020+
8. ročníky – Trh práce budoucnosti
9. ročníky – Kritické myšlení
Všechna témata byla opravdu velmi
zajímavá, ale samozřejmě i poučná. Byl
to názor nejen žáků, ale i učitelů, kteří
se hodin zúčastnili.

Mgr. Petra Janouškovcová

