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Burza škol
31. října uskutečnila naše škola „Burzu škol“. Na tuto akci přijaly pozvání různé střední
odborné školy a učiliště z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Zároveň byli
pozváni žáci z Bochova, Toužimi a Lubence.
Zástupci jednotlivých středních škol zde prezentovali svoji školu a nejen naši žáci,
převážně z 9. ročníku, spolu se svými rodiči tak mohli získat řadu cenných informací a rad.
Burza škol se zdařila a věříme, že se žákům i rodičům líbila. Doufáme také, že jim snad
alespoň trochu usnadní jejich rozhodování o budoucí střední škole.
Mgr. Monika Volemanová
Dýňové kouzlení
23. října jsem se těšil do školní družiny. Celé odpoledne jsme tvořili z dýní. Jako první
jsem navštívil kuchyňku. Zde se vařil kompot z dýně, dýňová polévka a dýňové buchty.
Všechny pokrmy mi moc chutnaly. Vyrobil jsem si také krásné pozvánky, abych mohl
pozvat své kamarády na oslavu Halloweenu. V poslední dílně jsem si vyrobil dýně z papíru
a duchy. Koukali jsme na pohádky o strašidlech.
Odpoledne se mi moc líbilo. Tímto také děkujeme manželům Brodským za obří dýni.
Petr Koliha 5.tř.
Plavecký souboj
V sobotu 10. listopadu se v plaveckém bazénu školy uskutečnila zajímavá akce, která měla
všem zájemcům ze Žlutic i okolí umožnit předvést zajímavý sportovní výkon a zároveň si
užít pohodu v bazénu. Došlo na plavecké klání mezi příchozími dětmi a dospělými, jehož
cílem bylo naplavat co největší počet bazénů. Po zpočátku dramatickém souboji nakonec
celkem jednoznačně zvítězila vytrvalost dospělých, kteří společně uplavali 114 bazénů.
Děti jich dokázaly zvládnout 78. Výsledek však nebyl rozhodující, důležitější bylo příjemně
strávené sobotní dopoledne. Jen je trochu škoda, že se nám od televizí a nákupů nepodařilo
„vytáhnout“ větší množství Žlutičáků. Tak snad za rok.
Mgr. Luděk Svoboda
Bazén - termíny plavání pro veřejnost:
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.

Bruslení
5. listopadu se uskutečnila plánovaná výuka bruslení, a to přímo v tréninkové hale KV
Areny. Této akce se zúčastnili vybraní žáci ze 3. - 7. ročníku.
Nejprve přišlo na řadu samozřejmě rozbruslení. Potom následovaly různé slalomy mezi
kužely. Kdo chtěl, mohl jít dále hrát lední hokej. To jsme se ale samozřejmě rozdělili na
mladší a starší, aby to bylo „fér“. Kdo hokej hrát nechtěl, mohl jít na druhou stranu ledové
plochy jen tak si volně zabruslit.
Zpět do školy jsme se vrátili před 11. hodinou a dál jsme pokračovali v běžné výuce.
Tato exkurze – výuka byla moc povedená a byla takovým příjemným zpestřením
běžného školního dne. Doufám, že si to ještě někdy zopakujeme.
Ondřej Sedláček 7. A

Divadlo Plzeň
Celý říjen jsme nosili do školy 55 Kč na vstupenku do divadla. Konečně byla středa 31. října.
Těšili jsme se tak, že jsme ani nemohli dospat. Před osmou hodinou přijel před školu luxusní
autokar z JZD Novosedly (se sídlem ve Pšově) s panem Janouškovcem za volantem. Cesta byla
fajn, protože nikdo z nás nezvracel. Za chvilku jsme stáli v Plzni u divadla J. K. Tyla.
Divadlo je krásné a zrekonstruované. Záchody byly tak luxusní, že tam někteří chtěli zůstat.
Rusalka se nám moc líbila. Po představení jsme si vyzvedli bundy ze šatny a nabrali jsme směr
„otřískané Žlutice“.
5. třída
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.

Kontakty na školu:
Telefon do školy:
353 393 243
si můžete prohlédnout na
Mobil škola:
725 958 983
Školní jídelna:
725 958 984
www.zszlutice.cz
Školní družina
725 958 985
školy:
posta@zszlutice.cz
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