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Novinky v naší škole

EXKURZE
ČERNOŠÍN

TÝDEN
ČTENÍ

TANEČNÍ
TĚLOCVIK

EXKURZE ,,EKODEPON ČERNOŠÍN“
V pondělí 4. dubna se žáci šestých ročníků zúčastnili exkurze do firmy Ekodepon v Černošíně.
Firma Ekodepon působí v oblasti odpadového hospodářství od roku 1996. Zabývá se likvidací a dalším zpracováním odpadů.
Nejdříve se žáci dozvěděli zajímavosti o založení a činnosti firmy. Poté si prohlédli třídící linku, sběrné dvory a samotnou
skládku. Dále si mohli prohlédnout výrobky, které byly vyrobeny recyklací z roztříděného materiálu.
Exkurze byla velmi zajímavá a přínosná.

Soňa Vojíková

OLYMPIÁDA
V ČJ
Okresní kolo
V okresním kole, které se uskutečnilo
29. března v Ostrově, naši školu
reprezentovaly Eliška Kaderová a
Dominika Boková. Právě na 1. místě se
umístila
naše
Dominika.
Byla
bezkonkurenčně nejlepší. Gratuluji a
přeji hodně úspěchů v krajském kole.

Tereza Kusendová

TANEČNÍ TĚLOCVIK

V úterý 19. 4. ve škole už podruhé proběhly hodiny tanečního tělocviku s
Jaroslavem Havelkou ze skupiny Dancing Crackers. Během 5 vyučovacích hodin se
v tělocvičně vystřídali všichni žáci. Krátké choreografie byly přizpůsobeny
jednotlivým věkovým skupinám, takže si to děti náramně užily. Poznaly, že pohyb
může být i zábava.

Mgr. Eva Košnářová

TÝDEN ČTENÍ

V týdnu od 28. 3. - 1. 4. proběhla v naší škole akce zaměřená na rozvoj a podporu
čtenářství u dětí - Týden čtení. Během celého týdne žáci ve svých třídách pracovali
na různých aktivitách a projektech, které souvisely právě s tématem čtení.
Vrcholem celé akce byla čtvrteční Noc s Andersenem, kdy děti z 1.stupně strávily
noc ve škole a prožily zde obyčejně neobyčejnou noc. Ke klidnému spánku jistě
přispělo i čtení na dobrou noc od některých rodičů, kteří ochotně přišli pozdě večer
do školy splnit svoji čtenářskou misi.
V pátek děti navštívily městskou knihovnu, kde pro ně byl připraven program.
Doufejme, že akce splnila svůj účel a některé děti tak třeba budou usínat u rozečtené
knihy.

Jitka Šmidmajerová, Tereza Kusendová

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Pavla Vodenková, Lenka Kolihová
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

VOLEJBAL
Okresní kola
Fotografie z okresních kol školní
sportovní olympiády ve volejbale.
Gratulace k úspěchu družstva dívek za
2. místo a postup do krajského finále.

Mgr. Luděk Svoboda

