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DEN ZEMĚ
Každý rok v dubnu naše škola pořádá různé akce ke Dni Země, které jsou
spojené s přírodou a její ochranou. Stejně tak tomu bylo i letos. Projektový den
proběhl 23. dubna. Pro žáky bylo připraveno několik exkurzí na zajímavá místa.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce byl Den Země zaměřen na problematiku
vody, odpovídaly tomuto tématu i cíle exkurzí. Učitelé se svými žáky navštívili
žlutickou čističku odpadních vod, která před nedávnem prošla celkovou
rekonstrukcí a kterou provozují Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Dalším
místem, kam jednotlivé třídy zavítaly, byla úpravna vody (stejný provozovatel
jako u čističky) a přehrada, která patří pod správu Povodí Vltavy. Nedílnou
součástí projektového dne byl i úklid různých míst ve Žluticích a přilehlém
okolí. Celkem bylo nasbíráno a svezeno 315 kg odpadu (10 kg pneumatik, 30 kg
železa, 15 kg skla a keramiky, 140 kg plastů a 120 kg komunálního odpadu –
papír, hadry, bioodpad). Opravdu alarmující čísla!
I žáci 1. stupně se zapojili do projektového dne. Také navštívili čističku,
kromě ní žlutickou kotelnu a poté zamířili do střední lesnické školy. Zde pro ně
studenti připravili zajímavá stanoviště, na kterých naši žáci plnili různé úkoly
opět spojené s přírodou a její ochranou.
Touto cestou bychom zároveň rádi poděkovali všem institucím, které nám
umožnily nahlédnout do jejich provozů a poznat tak nové, zajímavé věci.
Mgr. Vendula Kuchtová a Mgr. Petra Janouškovcová

Mc Donald's Cup
Malí fotbalisté z naší školy odehráli v květnu tradiční turnaj, který je
pojmenován po jeho sponzorovi, firmě Mc Donald's.
Základní kolo se letos uskutečnilo ve Žluticích. Naši čtvrťáci a páťáci dopadli
bídně. Po dvou porážkách 0:10 od Toužimi a 2:17 od Teplé skončili poslední se
skore 2:27. Zvítězila Toužim. Naši školu reprezentovali: Tomáš Krmela. Petr
Koliha, Aleš Kišš, Veronika Čokotová, Šebestián Bok, Michal Volín, Matyáš
Veselý a Václav Tavali.
Naopak velmi dobře si vedli naši kluci v mladší kategorii, kteří po vítězství
postoupili do okresního finále v Ostrově. V něm se na zcela podmáčeném hřišti
už neprosadili podle svých představ a ve smolném posledním zápase jim unikl
postup do krajského finále i pěkné umístění. Ve vyrovnané tabulce skončili
nakonec pátí.
O celkově slušný výsledek se zasloužili: Kruml, Pásek, Štěrba, Slavík,
Hanzlíček, Hrubec, Bubník, Kašpárek, Riedl a Svoboda.
Mgr. Luděk Svoboda (s přispěním Šebestiána Boka a Matyáše Veselého)

DEN ZEMĚ - 1. STUPEŇ
V úterý 23. dubna jsme měli ve škole Den Země. Nejdříve jsme se šli podívat do
naší čističky. Druhá zastávka byla ve žlutické kotelně. Tam jsme se podívali na
sklad slámy a štěpky. Bylo nám líto, že nám neukázali, jak to hoří v kotli. Třetí
zastávka byla v lesnické škole. Tam si pro nás lesáci připravili různá stanoviště.
Poznávali jsme divoká zvířata a třídili jsme odpad do správných kontejnerů.
Celý Den Země byl moc hezký.
Eliška Slavíková 5. třída

Pohár rozhlasu
Tradiční prestižní soutěží mezi školami je atletický Pohár rozhlasu. Letos se
základní kolo uskutečnilo ve dnech 13. a 14. května v areálu ZŠ Krušnohorská v
Karlových Varech. Soutěžilo se v běhu na 60 m a štafetě 4 x 60 m, skoku
dalekém, skoku do výšky, hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí a vytrvalostním
běhu. Závodům nepřálo počasí, několikrát je přerušil silný déšť a bylo velmi
chladno.
V jednotlivých disciplínách předvedli skvělé výkony zejména Luboš Cicko 1500m 5,14 min., Dominik Vojík - skok vysoký 153 cm, Aneta Kratochvílová skok vysoký 131 cm, Jessica Vargová - koule 8,45 m, všichni ve starší kategorii.
Celkové výsledky našich družstev: starší žáci i žákyně skončili na šestém místě,
mladší dívky na sedmém a nejlépe dopadlo družstvo mladších chlapců, které
postoupilo do krajského finále.
To se konalo na atletickém stadionu v Sokolově a naši kluci ze šestých a
sedmých tříd zde dosáhli výrazného úspěchu, když obsadili celkově páté místo
v celém kraji. Toto umístění je velmi cenné hlavně z pohledu daleko složitějších
podmínek pro přípravu, především když si uvědomíme, že kluci uspěli v
konkurenci sportovních škol a dětí z atletických oddílů. Vybavení neměli tak
luxusní jako ostatní, o tretrách nebo tréninku na atletickém oválu se jim může
jen zdát, přesto dosáhli individuálně cenných výsledků. Zejména Jakub Křížek v
hodu míčkem (2. místo a výkon 62,08) a běhu na 60m (8,73) , Jakub Bystřický
ve skoku vysokém (1. místo a výkon 150 cm) a Milan Ažaltovič ve skoku
dalekém (451 cm) a běhu na 1000 m (3:20:17 ) dokázali, že i v naší škole se
najdou šikovní atleti.
Blahopřejeme.
Mgr. Luděk Svoboda
LUBENEC – LEŽKY
29. dubna jsme se ráno sešli na nádraží. Před osmou hodinou přijel vlak a my jeli
rovnou do Ležek. Tam jsme šli do lesa a lezli na obrovské kameny. Podívali jsme
se i na vojenský bunkr z 2. světové války. Vlezli jsme dovnitř, ale byla škoda, že
jsme s sebou neměli baterky. Našli jsme dokonce i ohniště. Nasbírali jsme
klacíky na zapálení a pak si opekli buřty a klobásy. Protože jsme měli ještě čas,
hledali jsme nové a nové kameny, na které jsme mohli vylézt. Po poledni jsme se
vydali na zpáteční cestu do Žlutic. Cestou zpátky někteří z nás viděli stromy
okousané od bobrů.
Celý výlet se nám moc líbil.
Eliška Slavíková 5. třída

V RÁMCI PROJEKTU
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
POŘÁDÁ ZŠ ŽLUTICE
PRO MALÉ I VELKÉ PŘÍZNIVCE KNIH
PODVEČERNÍ PŘEDČÍTÁNÍ
VE ŽLUTICKÉM PODZEMÍ,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ
VE STŘEDU 5.6. OD 17 HOD.
TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
DĚTÍ I RODIČŮ PŘI ČTENÍ
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Školní jídelna:
725 958 984
www.zszlutice.cz
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