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Novinky v naší škole

DOKÁŽU TO

ZÁJEZD DO
RAKOUSKA

SPORTOVNÍ
VÝJEZDY

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE
Dne 23.5.2022 se žáci 9.tříd vydali do Karlových Varů. Cílem exkurze bylo poznání lázeňských lesů a minerálních
pramenů. Jako první nás čekala výprava na rozhlednu Dianu, a tak jsme se vydali pěší stezkou až na vrch. Na místě
mohli někteří navštívit i Mini ZOO nebo Motýlí dům. Později jsme se vydali do města a procházeli jsme si
minerální prameny. Žáci měli připraveno pár slov ke každému z nich. Zbytek exkurze jsme pak trávili v centru
města a kolem 15.hodiny jsme se vrátili do Žlutic.

Bc. Adéla Soukupová

POHÁR
ROZHLASU

DOKÁŽU TO - 1.STUPEŇ

V období od 9.5. do 13.5. 2022 se uskutečnila naše školní akce s názvem
„Dokážu to“. Primární výzvou pro žáky bylo zvládnutí pobytu bez „rodičovského
servisu“, tzn. samostatné zvládnutí běžných denních, sportovních a vzdělávacích
aktivit a zároveň zvládnout odloučení od svých mobilních telefonů.
Pro tento pobyt byla zvolena lokalita v nedalekých Krušných Horách, v obci s
názvem Horní Blatná. V dosahu obce se nachází mnoho přírodních zajímavostí. S
některými se žáci v rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na poznávání přírody
seznámili. Dále proběhly dny zaměřené na vzdělávání v oblasti základní
zdravovědy a v rámci tématu mimořádných událostí.
Poslední den se uskutečnila návštěva stanice Horské služby v Perninku, kde
proběhla odborná přednáška o její činnosti a zároveň několik praktických ukázek
poskytnutí první pomoci v terénu. Bylo to vydařené shrnutí celotýdenního tématu
a žáci si mohli reálně vyzkoušet práci se zdravotnickými pomůckami, záchranáři
používají, a „osahat“ si i jejich mobilní techniku.
Po celý týden nám počasí přálo, a proto se mohla ve volném čase uskutečnit
celá řada sportovních aktivit a soutěží. Přáli bychom vám všem vidět pohled do
zarputilých tváří všech žáků, kteří se proměnili v bojovníky o body! Proběhla též
taneční soutěž, do níž se opět žáci zapojili s nadšením, a tak se místo jedné taneční
královny a krále musely zvolit královny dvě a stejně tak i králové. Další večer si
vyzkoušeli „stezku odvahy“, kde by se dal spíše hodnotit jejich výraz ve tváři při
zpáteční cestě (samozřejmě za důkladného dohledu), ale na to nám nestačily
hodnotící tabulky. Žáci si odnesli spoustu nových zážitků, ale hlavně sociální
zkušenost se soužitím a spoluprací ve větším kolektivu, je důležitá pro osobnostní
rozvoj každého jedince.
Celý týden proběhl podle plánu, počasí bylo na naší straně a všichni si odvezli
převážně pozitivní zkušenosti a dojmy.
Na úplný závěr chceme velmi pochválit (a to s velkým důrazem!) všechny žáky,
kteří se této akce zúčastnili. A to pro jejich přístup, sportovní výsledky, dodržování
určených pravidel a chování. Přejeme jim, ať jim to vydrží.

Zdeněk Petřík

ZÁJEZD DO RAKOUSKA
Ve dnech 31.5-2.6.2022 se žáci osmého a devátého ročníku a střední lesnické
školy zúčastnili zájezdu do Rakouska a Německa. Cesty autobusem byly velmi
dlouhé, ale krásná krajina nám jízdu velmi zpestřila. Podívali jsme se na místa, která
se zapsala do našich dějin, například Dachau a Orlí hnízdo. Navštívili jsme město
Hallstatt proslulé solnými doly a město Salzburg, rodné město W. A. Mozarta.
Všichni jsme si zájezd moc užili a budeme na něj rádi vzpomínat. Děkujeme paní
učitelce Kuchtové a paní učitelce Pšenákové za uskutečnění zájezdu a za skvělý
dozor!

Kateřina Kaňková, Adéla Bubníková

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

17.5.2022 se žáci naší školy zúčastnili
akce, která se dva roky, kvůli
pandemické situaci, nekonala - POHÁR
ROZHLASU. Soutěže se zúčastnili jak
starší, tak mladší žáci a žákyně. I když
to ráno vypadalo všelijak, počasí se
nakonec umoudřilo a akce se povedla.
Děti si vedly velmi dobře, a dokonce se
nám podařilo v některých disciplínách
dobře umístit. To nám moc pomohlo v
celkovém bodovém hodnocení týmů.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
zúčastněným sportovcům.

Eliška Raková

1:0 PRO
NĚMČINU
Velmi
podařené
sportovně
vědomostní akce se zúčastnili žáci a
žákyně 4. a 5. třídy. Soutěž se konala 7.
6. v Praze – Satalicích. Soutěžilo se ve
dvou disciplínách: ve fotbale a v
němčině.
Velice nás překvapilo, jaké bylo v
Praze - Satalicích zázemí, Spousta hřišť
k nejrůznějším sportovním aktivitám a
také prostory, ve kterých probíhaly
vědomostní soutěže. Naše děti se hned
vrhly na fotbalové hřiště a nemohly se
dočkat, kdy už začnou hrát zápasy. Je
pravda, že proti nim stáli opravdu těžcí
a zkušení soupeři, jako například žáci z
fotbalových škol či hráči z prvoligových
českých klubů, jako je například Slovan
Liberec. Navíc na této soutěži nebyli
poprvé jako my. Svými výkony jsme si
ostudu neudělali a obě dvě kategorie se
umístily na šestém místě z osmi.
Určitě musíme děti moc pochválit!
Měly velmi málo času na přípravu a
informací, které si měly zapamatovat
nebylo málo. Soutěžily v tématech:
fotbalové týmy Bundesligy, názvy a
hlavní
města
spolkových
zemí
Německa, slovní zásoba týkající se
fotbalu. Úkolu se chopily zodpovědně!
Dík patří i rodičům a sourozencům,
kteří je podpořili. Považujeme účast na
této akci za velkou zkušenost a rádi
bychom se zúčastnili výzvy i další rok.

Mgr. Vendula Kuchtová
Mgr. Josef Hudec

