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Den zdraví

24.9.2013 proběhl na naší škole „Den zdraví“, projekt  určený pro žáky 2. 
stupně. Hned první vyučovací hodinu proběhla celoškolní evakuace s cílem rychle a 
bezpečně opustit školu v případě požáru. Žáci se pod dohledem třídních učitelů, v 
klidu a ve stanoveném časovém limitu přemístili z tříd na pozemky za školou. 
     Další vyučovací hodiny se žáci střídali na různých stanovištích. Dnem zdraví je 
provázela organizace „Pomocné tlapky“, sestra Zuzka Kroutilová ze Záchranné 
služby ve Žluticích, dobrovolní hasiči pan V. Slavík a P. Levanský a p. učitelka 
Volemanová s dopravními situacemi.
   Všem výše jmenovaným mnohokrát děkuji, že ve svém osobním volnu mezi nás 
přišli a podělili se s dětmi o své zkušenosti, zážitky a rady. 

Mgr. Michaela Smyslová Školní metodik prevence   

Důležité akce

Ve středu   6. listopadu 2013 se od 16 do 18 hodin uskuteční individuální 
rodičovské konzultace. Všichni zákonní zástupci jsou vítáni.

Téhož dne se od 17. 30  uskuteční schůzka rodičů vycházejících žáků s 
výchovnou poradkyní a zástupci středních škol. Je vhodné, aby se zúčastnili 
žáci i se svými rodiči.

Humanitární sbírka

8. 10. 2013 proběhla na naší škole humanitární sbírka  použitého ošacení na 
pomoc lidem v tíživé životní situaci. Sbírku organizovalo Občanské sdružení 
Diakonie Broumov, které poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – 
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Děkujeme všem, kteří přinesli oblečení a další věci, které pomůžou.

Monika Volemanová



Coca Cola školský pohár

V pátek 4. října se v naší škole, vlastně hřišti, odehrál kvalifikační zápas do Coca 
Cola cupu, a to mezi žlutickými a lubeneckými žáky. Reprezentovali nás: Vláďa Adámek, 
Jakub Křížek, Jára Šmídmajer, Vašek Schleicher, Matěj Soukup, Milan Ažaltovič, Marián 
Bok, Pepa Pavlovič, Jakub Bystřický, Dominik Vojík, Michal Thai, Tadeáš Červený, Adrian 
Čech a jako pomocní rozhodčí Jára Píša a Vašek Vaněček. Sešli jsme se před jedenáctou, 
hrát se začalo v 11 hodin. Byli jsme si jisti, že „Lubenečáky“ porazíme.  Hned na začátku 
bylo jasné, kdo je tady domácí. Hráli jsme velmi kvalitně. První poločas skončil 1:0 v náš 
prospěch. Gól vstřelil talentovaný Adrian Čech. 

V kabině jsme si řekli, že na ně máme a že jasně postoupíme. V druhém poločase už 
po 2 minutách opět vstřelil gól Adrian Čech. Začali jsme si být jisti a balon jsme 
lubeneckým vůbec nepůjčili. Druhý poločas skončil výsledkem 5:0. Góly vstřelili ještě 
Milan Ažaltovič, Aleš Sitek a Marián Bok.

Tak jsme tedy opravdu postoupili do 1. kola Coca Cola cupu. To se již odehrálo, a to 
23. října. Jak turnaj probíhal a s jakým výsledkem. ?  O tom až v příštím vydání naší Kaňky.

                                                                                                     Jaroslav Píša  9. třída  

Naše posvícení 

     16. října se v naší škole uskutečnilo podvečerní „posezení“ s názvem „Naše 
posvícení“. Akci pořádala nadace Člověk v tísni, u nás ji zorganizovala paní učitelka 
Volemanová ve spolupráci s paní učitelkou Kuchtovou. Akce byla pořádána právě 
tento den v rámci Světového dne výživy. Hlavním tématem byl „hlad“. Podívat se 
přišli někteří studenti ze střední lesnické školy, někteří žáci naší školy a pozvání 
přijali i další, kteří se představili v roli přednášejících. Na této akci tentokrát 
nechyběli ani žlutičtí občané.  

Nejprve byly promítnuty krátké filmy na podporu životního prostředí. 
Následovaly přednášky. Ing. Václav Bradáč nás seznámil s tím, co obnáší včelařství a 
„výroba“ medu. Vedoucí naší školní jídelny Šárka Švambergová informovala o 
lokálních potravinách a přípravě lokálních pokrmů. Neméně zajímavá byla přednáška 
studenta střední lesnické školy Josefa Johana o myslivosti. Součástí akce bylo i malé 
pohoštění. Nesmíme ale zapomenout na naši školní jídelnu. Ta pro nás ten den 
připravila také lokální jídla. Mohli jsme si vybrat, jako vždy, ze dvou jídel. 
Grenadýrský pochod a kuřecí maso zapečené s kmínem. Jako příloha se k druhému 
podávalo kroupové rizoto. Ať jsme si vybrali to či ono, obě jídla byla výborná. Jako 
bonus byla ochutnávka kozích, ovčích a kravských sýrů, která  byla také součástí 
pohoštění pro hosty.
     Myslíme si, že každý, kdo se přišel podívat, rozhodně nelitoval. Byl to příjemně 
strávený podvečer spojený se získáním různých zajímavých informací.

                                                                                         Aneta Kratochvílová  9. třída 
                                                                                         Petra Janouškovcová 



 Černošín 2013

     25. září jsme opět, my tedy poprvé, vyrazili s celou naší třídou na exkurzi do 
Černošína. Přijeli jsme a hned jsme šli do hlavní budovy. Tam nám vysvětlili, proč a 
jakým způsobem se odpad třídí. Podívali jsme se na film a na kamery. Bylo to 
zábavné. Dostali jsme tam ještě také sušenku. Tu jsme snědli. Tedy, kdo chtěl. Potom 
jsme se oblékli a šli se podívat ven. Na ten odpad. Trošku to tam smrdělo, ale přežili 
jsme to. Pan Pacola nám ukázal, jak to tam vypadá. Ukázal nám třídění odpadu. Jak je 
nakonec v kostce. Pak nám také ukázal, co tam nepatří. Byl tam takový vůz, který to 
válcoval. A to bylo hustý. Nakonec jsme se vyfotili u „Šroťáka“. A pak...  Jeli jsme 
zpátky do školy.

                                                                                               Nikola Dvořáková  6. třída

Bezpečnost na kole 

     V úterý 1. října se na 1. stupni konal „Den bezpečnosti na kole“. Byli jsme 
rozděleni do šesti skupinek po čtyřech. Tyto skupinky mezi sebou soupeřily. Do školy 
jsme přijeli na kolech. Jeli jsme jízdu zručnosti, kde byla dvě prkna, kterými jsme 
museli projet bez toho, aniž bychom se pneumatikou dotkli jednoho z nich. Hned za 
tím byla lávka. Pak jsme museli převézt hrneček s vodou na druhý konec. Následoval 
slalom. Když jsme projeli slalomem, museli jsme objet popelnici a poté byl už cíl. 
Podle počtu chyb jsme dostali body od 0 – 10. Následoval test značek. Podle nápisů 
jsme přiřazovali obrázky. Pak jsme šli do učebny ICT a tam jsme dělali test 
bezpečnosti na silnici. Z toho měla naše skupinka nejvíce bodů. Také jsme si 
vyzkoušeli jízdu podle značek. Tam byli asistenti prevence kriminality, kteří dávali 
razítka za každou chybu. Každý jsme měli ze začátku 20 bodů. Za každou chybu nám 
byly strženy dva body.
     Byl to super den.
                                                                            Petra Vrbová a Petr Brodský  5. třída



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

Aktuální dění ve škole sledujte na www.zszlutice.cz
Na stránkách školy naleznete mimo jiné aktuální rozvrhy tříd (včetně suplování), jídelníček na daný týden,  
fotogalerie z akcí školy, plánované události a další aktuální informace. Můžete se zde i podělit se svými postřehy 
k dění ve škole a přidat případné připomínky.

KAŇKA – časopis  ZŠ a ZUŠ  Žlutice  vydávaný jako příloha Žlutického zpravodaje

Víkendové školení „Podporovatelů“

     V pátek 4. října 2013 jsme se v odpoledních hodinách ubytovali v hudebně naší 
školy a následně jsme se přesunuli do učebny německého jazyka, kde se od 17 hodin 
promítal poučný film o drogové závislosti „KATKA“. Film byl určen nejen pro nás, 
pro podporovatele, ale i  pro veřejnost. Bohužel, přítomni jsme byli jen my, paní 
učitelky, které celou víkendovou akci pořádaly, a podívat se přišel i pan učitel Ertl. Z 
rodičů nikdo. Po zhlédnutí velmi zajímavého a poučného filmu se dostavil pan Bárta, 
který nás jako podporovatele po celé dva roky školil. Povídal nám o filmu, o šikaně. 
Poté jsme se vrátili zpět do hudebny, kde následoval volný večerní program. V sobotu 
jsme měli velice nabitý program. Po snídani jsme měli hodinové školení v mediální 
učebně. Pracovali jsme ve skupinách. Tvořili jsme stromy pozitivních, ale i 
negativních vlastností naší školy. Potom jsme se zašli podívat na nádraží, kde ten den 
probíhal „Den železnice“. Viděli jsme starý parní vlak a tradiční kroje. Po tomto 
zpestření jsme vyrazili na oběd do penzionu Harmonie. Po vydatném obědě jsme šli 
procházkou kolem „Kortusáku“ přímo do školy, kde jsme dostali ještě hodinové 
volno. Následovalo další školení, kdy jsme zhlédli film založený na nepříjemných 
příhodách ze života. Další osobní volno a bazén. Po vyčerpávajícím dni jsme si ještě 
večer zahráli hru „Aktivity“ a uložili se ke spánku. V neděli dopoledne jsme 
zhodnotili celý víkend, pobalili si věci a odcházeli jsme domů.
     Víkend se nám vydařil a všichni jsme si to užili. Jsme rádi, že jsme získali nové 
zkušenosti a zároveň nové „podporovatele“.

                                                          Tereza Krmelová  8. A,   Terezie Pokorná  9. třída

Plavání
Termíny plavání pro veřejnost v letošní plavecké sezóně jsou:

Úterý:  17 - 18 hodin (rodiče a děti).
Středa: 17 - 18 hodin (dospělí).
Čtvrtek: 18 - 19 hodin (rodiče a děti).
Neděle: 15 - 16 hodin (rodiče a děti) 16 - 17 hodin (dospělí).

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.  Děti pouze v doprovodu rodičů. 
Plavání probíhá s výjimkou dnů školních prázdnin a školního volna. 
Pro aktuální změny sledujte web školy.
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