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„Školáci ze Žlutic se seznámili s redakční prací v Karlovarském deníku“
     Tak to je titulek, který jste mohli skutečně najít ve vydání Karlovarského deníku ze dne 12. listopadu 
2013.
     Žáci volitelného předmětu Mediální výchova – základy žurnalistiky navštívili v pondělí 11. listopadu 
redakci Karlovarského deníku. A že bylo na co se dívat. Zaměstnanci všechny přijali opravdu vřele a  
povídali o své práci. Žáci poslouchali a ptali se. Zajímavé, pro žáky neobvyklé prostředí a práce jako 
taková. Redaktoři nelenili a hned druhý den vyšel článek s výše uvedeným titulkem. 
     „Zhruba desítka školáků ze Žlutic (na snímku) navštívila v pondělí redakci Karlovarského deníku, aby 
se seznámila s jejím chodem. Děti zajímala především tvorba novin, fotografování a grafická stránka 
výroby. Zkušenosti a rady, které při krátké exkurzi v Karlových Varech získaly, využijí při vydávání svého 
školního zpravodaje.“ ( cit. Karlovarský deník, 12. listopad 2013)
     Myslíme, že žáci byli s exkurzí opravdu spokojeni, že se jim líbila a že získané informace plně využijí 
při práci ve svém předmětu. Každopádně měli zase jednou možnost poznat něco nového, neznámého, 
zajímavého.
     Tento článek, který vyšel  den po exkurzi našich žáků, nebyl ale poslední. Po týdnu se s paní učitelkou 
Evou Svobodovou opět zkontaktovali redaktoři Karlovarského deníku a po telefonickém rozhovoru s ní 
vyšel článek další. Tentokrát byl zaměřen na vydávání nového školního občasníku Žárovka, na jehož 
přípravě a následném vydání se podílejí právě žáci již zmiňovaného předmětu Mediální výchova. Školní 
časopis poprvé vyšel v listopadu a jeho další vydání je závislé na množství sehnaného materiálu a 
fotografií. Budeme tedy držet palce, aby se jim dařilo. 

                                                       Eva Svobodová,  Petra Janouškovcová  

Důležité akce
V pondělí 2. prosince 2013 se od 16 do 18 hodin uskuteční další  individuální rodičovské konzultace. 
Všichni zákonní zástupci jsou vítáni.

Ve čtvrtek 19. prosince proběhne  od 17 hodin v kulturním domě školní akademie. Všichni jste srdečně 
zváni. Přijďte se podívat, jak máte šikovné děti.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014.

Exkurze na úřad práce a do Becherovky 
     11. listopadu jeli žáci 9. třídy na již tradiční exkurzi na Úřad práce a muzeum Becherovky do Karlových 
Varů. Nejprve jsme navštívili úřad práce. Zde nás jedna z pracovnic  seznámila s důležitými informacemi, 
které se týkaly středních škol a učňovských oborů. Kromě toho jsme získali také potřebné informace o tom, 
jak je to s přihlášením se na úřad práce, kdo se přihlásit může, s pobíráním příspěvků, v jaké výši, kdo na 
příspěvky má nárok a kdo ne. Všichni jsme také prošli znalostními testy na počítači, které nám kromě 
jiného poodhalily, která konkrétní povolání by se pro nás hodila. Opravdu zajímavé. Poté následovala 
návštěva muzea Becherovky. Seznámili jsme se s historií výroby tohoto likéru, který se snad vyváží do 
celého světa. Součástí prohlídky bylo i zhlédnutí krátkého filmu, které bylo spojené s malou ochutnávkou 
limonády. My tedy opravdu jen limonádu. 
     Celou exkurzi jsme ukončili společnou procházkou po hlavní třídě, kdy jsme zavítali, alespoň z části, i 
na kolonádu. A samozřejmě nechyběla ani malá svačinka v našem oblíbeném McDonaldu.
                                                                                                                                 Marián Bok  9. třída



České středohoří – pohledem  „páťáků“ 
     24. října jsme společně s žáky 9. třídy vyrazili na exkurzi do Českého středohoří. Vyjeli jsme ráno před 
osmou hodinou. Dorazili jsme do cíle naší cesty a vystoupili v Milešově. Cesta na samotnou Milešovku 
trvala asi tak hodinu a půl. Nahoře jsme šli 150 schodů do meteorologického centra. Foukal tady silný vítr, 
ale byl zde hezký výhled. Patnáct minut jsme měli na svačinu, pak jsme šli dolů a nasedli do autobusu. Jeli 
jsme asi tak 3 kilometry do Třebenic a vystoupili před muzeem Českých granátů. Tam nás přivítala opravdu 
hodná paní. Ukázala nám vše potřebné. Potom jsme si pozorně prohlédli české granáty a šli je hledat do 
hromady písku. Potom jsme jeli do Mnichova a šli jsme na kopec Oblík. Z Oblíku byl krásný výhled a byl 
tam sloup energie. Jeli jsme přes Všechlapy a tak dále. Cesta byla hlučná, ale pan učitel přesto usnul. Domů 
jsme přijeli kolem šesté hodiny. Když jsme vystoupili z autobusu, na některé děti už čekali jejich rodiče. 
Byl to super den.                                                                                                      

Matyáš Veselý  5. třída   
                                     a  pohledem „deváťáků“                           

     24. října jsme se vypravili na exkurzi do Českého středohoří. Celou akci zorganizoval pan učitel Růžička 
a s žáky 5. třídy jel pan učitel Sýkora. 
     Odjezd od školy byl stanoven jako vždy na osmou hodinu. Počkali jsme na opozdilce a mohli jsme 
vyrazit. Když jsme dojeli na určené místo, začal namáhavý výstup na Milešovku. Tam se nacházela 
rozhledna s restaurací. Nejprve jsme samozřejmě navštívili rozhlednu. Zde jsme získali mnoho zajímavých 
informací, které jsme využili při vyplňování pracovních listů, které jsme od pana učitele Růžičky dostali. 
Vyplňování pracovních listů se týkalo nás, deváťáků. Pokochali jsme se krásným výhledem a poté se 
přesunuli do restaurace, abychom na rozhledně uvolnili místo i pro páťáky. V restauraci jsme si koupili 
nějakou malou mňamku a vyrazili zpět k autobusu. Cesta dolů už tak namáhavá nebyla. Další zastávka byla 
v muzeu Českého granátu v Třebenicích. I tady to bylo vážně hezké. Prohlédli jsme si muzeum, získali další 
informace, které jsme opět využili do našich pracovních listů. Mohli jsme si zakoupit i šperk.  A nejen to! 
Před muzeem se nacházela hromada písku, kde si každý mohl „vylovit“ nějaký ten granát. Tedy „český 
granát“. Jenom škoda, že byly tak malé. Přesto jsme byli spokojeni. Posledním místem, které jsme v rámci 
naší exkurze navštívili, byl vrch Oblík. Pohled z něj byl také opravdu úžasný. Další informace, další 
vyplňování pracovních listů. Pořídili jsme i nějaké fotky. A pak už nás čekala cesta domů. 
     Do Žlutic jsme dorazili kolem šesté hodiny. Myslím, že teď můžu mluvit za všechny.  I když to byl 
dlouhý a namáhavý výlet, všem se líbil. Navíc počasí se nám ten den opravdu vydařilo.

                                                                                           Terezie Pokorná  9. třída     

Coca Cola cup
     22. října jsme hráli 1. kolo turnaje Coca Cola cupu. Ve škole jsme se sešli před osmou hodinou. Převlékli 
jsme se a vyšli na žlutický „pažit“. Dočasné soupeře nám dělaly Kryry, Plasy a Kaznějov. První zápas začal 
okolo deváté a hráli jsme my a žáci z Kryr. Vyhráli jsme 5:0. Náš druhý zápas se odehrál ve stejném tempu, 
tentokrát proti hráčům z Plas. To jsme vyhráli 6:0. Potom nás čekal veledůležitý zápas proti Kaznějovu. 
Kaznějov měl zatím 4 body, my 6. A tak bylo už trochu jasné, kdo vyhraje tohle utkání, ten zvítězí v celém 
turnaji. Před samotným zápasem nám pan ředitel řekl, ať jsme připravení a koncentrovaní. Zápas začal a my 
jsme do něj šli s plným nasazením. Hra se nám skutečně dařila. Nakonec jsme vyhráli 11:0 a měli jsme 
radost, jako když profesionální tým vyhraje Ligu Mistrů. Na jaře se odehraje 2. kolo tohoto turnaje a našimi 
dalšími soupeři budou žáci ze ZŠ 1. máje Karlovy Vary, Mostu a Žatce. 
                                                                                                                                          Jaroslav Píša  9. třída 

 Divadlo Plzeň
     Poslední říjnový den, hned po podzimních prázdninách, jsme vyrazili na další divadelní představení do 
Plzně. Bylo určeno žákům 8. a 9. ročníků. Divadelní představení se pořádají každý školní rok a stala se tak 
již tradicí.
     Tentokrát jsme navštívili velké divadlo Josefa Kajetána Tyla, které jako dopolední představení  uvedlo 
hru Lakomec. Autorem této světoznámé hry je francouzský dramatik  Jean Baptiste Poquelin Moliere. Opět 
výborná hra, svělé ztvárnění jednotlivých postav, především postavy hlavní, Harpagona, krásný umělecký 
zážitek a tím pádem i krásně strávené dopoledne.
     Jediným zádrhelem byla porucha autobusu, naštěstí při zpáteční cestě. Ale i to dobře dopadlo a my se v 
pořádku vrátili do Žlutic.
                                                                                                                               Aneta Kratochvílová  9. třída
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