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Novinky v naší škole

DEN ZEMĚ

DEN SE
ŠÉFKUCHAŘEM

SPORTOVNÍ
VÝJEZDY

DEN ZEMĚ
22. dubna 2022 proběhl v naší škole projektový den – Den Země.
Žáci prvního a druhého stupně spolu s pedagogy se zapojili do různých aktivit, při kterých se nejen uklízelo, ale například žáci
šestých ročníků pomáhali při přípravách na sázení nových stromků. Proběhly zajímavé exkurze, například na čističce odpadních
vod a na žlutické přehradě. Velmi pěkný a poučný program pro naše žáky připravili studenti SLŠ Žlutice. Všem moc děkujeme a
těšíme se na další spolupráci. Také děkujeme sponzorům, kteří nám poskytli rukavice a pytle na sběr odpadu.

Soňa Vojíková

DEN SE
ŠÉFKUCHAŘEM

MINIKOPANÁ

V měsíci dubnu se naši žáci zúčastnili sportovní akce v minikopané chlapců, která se
konala 27. 4. v areálu FK Ostrov. Hrálo se systémem 6+1 (6 hráčů v poli plus brankář)
na zmenšeném hřišti a na malé branky. Turnaje se zúčastnily celkem čtyři školy,
včetně té naší, a pátá škola, která měla na soutěž přijet, v den soutěže svou účast
odřekla kvůli nedostatku žáků. I když se naši kluci v každém zápase snažili a
bojovali až do posledního hvizdu rozhodčího, nestačilo to ani na jednu výhru.
Všechny zápasy jsme bohužel prohráli o jediný gól. Chtěl bych vyzdvihnout výkony
našeho kapitána Jirky Businského a brankáře Pepy Zemana, kteří náš tým svými
výkony táhli kupředu. Nakonec bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za vzorné
reprezentativní chování, což nebývá samozřejmostí, obzvláště u chlapců této
kategorie, a snad příští rok dopadneme lépe.

Mgr. Josef Hudec

MC DONALD'S CUP

26. 4. navštívil naši školní jídelnu
šéfkuchař firmy Lagris – Podravka, pan
Zbyněk Diatka.
Pod jeho vedením připravil kolektiv
našich kuchařek toto menu:
polévka: Zeleninová s pohankou a
česnekem
oběd č. 1: Kuřecí nudličky se zeleninou
a cizrnou s rýží
oběd č. 2: Pečená vepřová kotleta se
švestkovou omáčkou a celozrnnými
knedlíky
dezert: Čokoládové řezy s višňovou
marmeládou
Strávníkům nová jídla chutnala a pro
děti byla milým zpestřením přítomnost
kuchaře – muže v tradiční vysoké
kuchařské čepici. Kuchařkám pan
Diatka předal několik zajímavých
receptů a nápadů. Hned druhý den
jsme vyzkoušeli polévku z červené
čočky s rajčaty a tymiánem. Poděkovali
jsme panu šéfkuchaři za inspirativní a
příjemně strávený den a těšíme se na
setkání opět příští školní rok.

Šárka Švambergová

Na tuto soutěž se všichni žáci těšili. Jedeme na mekáč, znělo z lavic. Začátkem
května jsme se vypravili vlakem do Toužimi, kde se turnaj konal. Děti byly nadšené
z cesty vlakem, ale pak už méně z cesty na hřiště, kam jsme museli dojít už po
svých. Kdo zná Toužim, tak ví, jak je to daleko, a pro žáky 1. - 5. třídy, podle jejich
slov, to byla cesta nekonečná.
Turnaj probíhal ve dvou kategoriích. Mladší kategorie (1. - 3. třídy) a starší (4. 5. třídy). Hrálo se systémem 5 + 1 na malém hřišti. Zúčastnily se tři školy - Žlutice,
Bochov a Toužim. Mladší kategorie si vedla celkem obstojně, konkrétně proti
Toužimi 0:2 prohrála a proti Bochovu 2:1 vyhrála, ale v celkové tabulce to bohužel o
jediný gól uteklo a skončili na třetím místě. Starší kategorie na tom byla podobně. S
Bochovem jsme po vyrovnané boji prohráli 3:4, kdy jsme dostali poslední gól těsně
před koncem zápasu a proti Toužimi jsme vyhráli 5:3, ale nutno podotknout, že
jsme měli sakra štěstí. Celkově starší kategorie skončila na druhém místě.
Děvčatům i chlapcům bychom chtěli poděkovat za reprezentaci školy a slušné
chování.

Mgr. Josef Hudec

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

