KAŇKA
svazek 20, číslo 12
LISTOPAD 2022

Novinky v naší škole

ZÁJEZD DO
ANGLIE

EXKURZE
MIMO ŠKOLU

SPANÍ VE
ŠKOLE

PEKELNÍCI NA VÝLETĚ
Že je každý horník umazaný jako čert? Tak to není pravda. Horníci z kaolinových dolů byli naopak celí bílí. O tom se přesvědčili
žáci 4. a 5.třídy, kteří se 23. 9. vydali na putování krajem živých vod a navštívili Centrum Caolinum u městečka Nevřeň. Tajemné,
až pohádkové prostory dolu se líbily nejen filmařům (točila se zde pohádka Čertí brko), ale hlavně dětem. Pomazané tváře, v
kapse kamínek, velká svačina a něco málo penízků na nákup v informačním středisku. Splněný sen většiny dětí. Pedagogický
dohled byl spokojený též. Výlet s přednáškou se líbil všem, děti nezlobily, ba naopak. Bavily se a cesta domů rychle utekla. Prostě
výlet na jedničku.

Mgr. Jarmila Zemanová

KAM PO ZŠ
27. září jely obě deváté třídy do Ostrova
na exkurzi ,,Kam po základní škole´´.
Kam po základní škole je projekt, který
je nabízen žakům devátých tříd, aby
získali možnosti a informace o dalším
studiu. Po příjezdu jsme šli do školy,
kde na nás čekal pan ředitel, který nám
dal mapku, abychom se lépe orientovali
ve škole. V některých třídách byli
zástupci různých středních škol, od
kterých jsme se mohli více dozvědět o
dané škole. Bylo pak na nás, o kterou
střední školu se budeme zajímat. Mohli
jsme navštívit všechny nabízené střední
školy, nebo jen tu, pro kterou jsme se
rozhodli.
Pro žáky, kteří se stále rozhodují o
výběru další školy, mohla být tato
exkurze přínosná.

Jolana Žigmondová,
Michaela Ptáčková 9.B

10X ZA PAMÁTKAMI UNESCO
Výlet jsme zahájili noční cestou do Bruselu.
Ráno jsme zastavili u mohutného Atomia a následně jsme pokračovali do historického
města Bruggy. Město jsme si prohlédli a zastavili jsme se na náměstí Grote Markt, kde
jsme dostali rozchod. Po rozchodu jsme navštívili muzea čokolády a hranolků, kde jsme
ochutnali klasické bružské pochoutky.
Večer jsme dojeli do hotelu ve Francii, kde jsme strávili noc a poté jsme pokračovali v
naší cestě k Eurotunelu, kterým jsme se dostali do Anglie.
První den v Anglii jsme začali prohlídkou bílých útesu v Doveru a poté si prohlédli hrad
Dover.
Okolo dvanácté hodiny jsme se dostavili do města Canterbury, kde jsme si prohlédli
významnou Canterburskou katedrálu, která nás velice zaujala svou architekturou. Po
docela dlouhém rozchodu jsme nasedli do autobusu a jeli na místo setkání s našimi
novými rodinami.
Třetí den ráno jsme se dostavili ke Stonehenge, kde nás uchvátil jeho vznik, o kterém
jsou dohady.
Následně jsme pokračovali do lázeňského města Bath, kde se nachází proslavené lázně
postavené Římany. Poté jsme si prošli toto jedinečné město a vyrazili k rodinám.
Čtvrtý den, po rozloučení s rodinami, jsme jeli na poslední zastávku v Anglii, a to do
hlavního města Londýn. V Londýně jsme navštívili velmi známé historické památky.
Jako první jsme viděli O2 Arénu, od které jsme metrem přejeli na stanici Waterloo.
Ze stanice jsme šli pěšky do centra Londýna. Cestou jsme zahlédli oblíbenou atrakci
nazývanou London Eye. V centru jsme viděli: London Eye, Big Ben, Westmininster,
Buckingham Palace, Tower, Tower Bridge. Poté už jsme se metrem vydali k autobusu
na cestu domů. Domů jsme se dostali druhý den odpoledne.
Výlet se nám velice líbil, máme z něj krásné zážitky a rádi bychom na takový výlet jeli
znovu.

Tereza Patrmanová, Veronika Škubalová,
Yoko Zeilhoferová, Jaya Zeilhoferová 9.B

SVĚT
ZÁCHRANÁŘŮ
V úterý 11. října vyjeli žáci 3. tříd a 4.
třídy do Světa záchranářů v Karlových
Varech. Čtvrťáky čekala dopravní
výchova. Učili se, jak se mají chovat
jako cyklisté. Nejprve teoreticky řešili
situace na křižovatkách, opakovali
dopravní značky. Pak si vše vyzkoušeli
v praxi na dopravním hřišti.
Děti ze třetích tříd měly na programu
"Svět bezpečí". Policisté jim vysvětlili,
jak je důležité nikomu neotvírat, když
jsou samy doma. Také se dozvěděly, jak
se mají zachovat, když se například
ztratí v cizím městě. Jak je důležité, aby
znaly svoji adresu a telefonní číslo
rodičů. Na závěr zkusily podle stop
odhalit pachatele trestného činu. Celé
dopoledne bylo pro děti velkým
přínosem a moc se jim líbilo.

Mgr. Eva Košnářová

SPANÍ VE ŠKOLE
V pátek 14. 10. 2022 v 16.00 hod. jsme se sešli ve škole na „Školení podporovatelů“.
Podporovatelé jsou vybraní žáci, kteří pomáhají pedagogům a vedení školy k zlepšení
vzájemných vztahů mezi žáky ve škole. Aby věděli, jak pracovat s informacemi,
sdělením a důvěrou svých spolužáků, je potřeba jejich proškolení. Pokud si někdo chtěl
vzít s sebou kamaráda, mohl, a ten se také zapojil v rámci školení a musím říci, že i tito
žáci se rozhodli být podporovateli. Což nás velmi těší.
Páteční večer jsme věnovali základním zásadám podporovatele a hlavně tomu, jaký by
podporovatel měl být. Školení vedli p. učitelka Volemanová a p. učitel Hudec. K večeři
si většina z nás objednala pizzu. Večerní program jsme zakončili vybíjenou.
Sobota dopoledne byla věnována prevenci. Paní učitelka Pšenáková jako metodik
prevence seznámila žáky se základními pojmy prevence. Hlavním tématem byla šikana.
Ve 12.15 hod. jsme autobusem odjeli do K. Varů a šli do bazénu. V bazénu jsme využili
všeho – tobogánu, vířivky i samotného bazénu. Poté jsme navštívili Mc Donald a
následovalo kino. Do Žlutic jsme jeli vlakem. Jelikož ale byla výluka, jeli jsme do Bečova
autobusem. Bylo nás hodně, byla to velmi „dobrodružná“ cesta, ale myslím, že jsme si to
i přesto všechno moc užili. Po příjezdu do školy jsme provedli hodnocení a
sebehodnocení obou dnů a šli do hajan.
V neděli ráno jsme se nasnídali a šli domů.
S organizací nám pomáhala paní učitelka Kuchtová. Všem pedagogům bych chtěla touto
cestou poděkovat za spolupráci a příjemně strávený víkend.
Nakonec musím říci, že to byl opravdu velmi příjemný víkend. Jsem mile překvapená,
že máme ve škole spoustu šikovných žáků, kteří chtějí, aby ve škole bylo bezpečno.
Zároveň dokáží spolupracovat, říct si svůj názor a bavit se.
Děkuji všem za klidný a podnětný víkend a těším se na další spolupráci a akce
podporovatelů.

Mgr. Monika Volemanová

ODPOLEDNE S
VSŠ MO
Pondělní odpoledne 3. 10. 2022 strávili
žáci 8. ročníků se zástupcem Střední
vojenské školy Ministerstva obrany
Sokolov. Bylo jim nabídnuto studium
na této škole formou prezentace a
osobních zkušeností. Kromě informací,
jak studium na této škole probíhá, byly
žákům sděleny i požadavky k přijetí.
I přesto, že většina žáků není
rozhodnuta, jakým směrem se chce
ubírat po ZŠ, objevili se mezi nimi
zájemci o tuto studium.

Tereza Kusendová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Ve školním roce 2022/2023 studuje v ZUŠ 160 žáků. V HUDEBNÍM OBORU 116 žáků,
v TANEČNÍM OBORU 24 žáků a ve VÝTVARNÉM OBORU 20 žáků. Z toho je 29 žáků
v pobočce Bochov.
Výuku ve škole nyní zajišťuje 10 kvalifikovaných učitelů.
Jsem rád, že se po dvouletém propadu opět podařilo naplnit kapacitu školy, tj. 160 žáků.
Přeji všem učitelům a žákům hodně trpělivosti a pracovního nasazení.

Petr Levanský Dipl. um.

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

