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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.

 Sběr kaštanů
Po několikaleté odmlce jsme opět v naší škole vyhlásili dobrovolnou akci ve sběru kaštanů. 

Zúčastnilo se jí celkem 42 dětí a rodičů, kteří odevzdali do školní družiny neuvěřitelných 2 736 kg 
kaštanů. Není zde dostatek místa pro vyjmenování všech zapojených dětí, proto nám dovolte uvést 
alespoň jména těch, kteří skončili na prvních třech místech. Po urputném boji si první místo 
„vybojoval“ Vojta Žigmond ze 3. třídy s celkovým skóre 400,5 kg nasbíraných kaštanů. Druhé 
místo obsadil Vojta Petrák z 1. třídy se 373,5 kg. Třetí příčka právem patří sourozencům 
Hliňákovým. Ti nasbírali celkem 350 kg. 

V pondělí 22. října proběhlo vyhodnocení a všichni sběratělé byli podle umístění odměněni.
Myslíme, že můžeme jménem lesní zvěře poděkovat všem zúčastněným za dobrou mňamku 

a tím pádem za usnadnění nadcházející zimy. 
                                                                                                  Michaela Smyslová a Lenka Kolihová

 NEBUĎTE LÍNÍ, PŘIJĎTE SI ZAPLAVAT
Na dopoledne v sobotu 10. listopadu od 9 hodin do 11.30 připravila základní škola plaveckou 

soutěž pro všechny zájemce ze Žlutic a okolí. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem a zvládne uplavat 
alespoň jeden bazén. 

Ve dvou plaveckých drahách proti sobě budou soutěžit dva týmy příchozích plavců. První družstvo 
budou tvořit děti do 15 let. Ve druhé dráze poplavou všichni starší plavci. Smyslem soutěže bude naplavat 
co nejvíce metrů pro své družstvo. Neplave se na čas, ale každý jednotlivec může plavat pouze jednou a 
maximálně se mu počítá 200 metrů. Zvítězí družstvo, které v součtu naplave více metrů. Stanovíme tak 
rekord, který se budeme snažit každý rok překonávat.

Účastníci soutěže budou moci využít i druhé poloviny bazénu k dalšímu plavání.
Je lepší sedět doma a tvrdit, že je nuda nebo udělat něco pro zdraví a zábavu ?

 Mlýn u Ratiboře
     Ráno jsme se sešli ve třídě. Bylo sice zataženo, ale přesto jsme vyrazili na mlýn. Šli jsme okolo hřbitova 
a pak přes kopec Lamberk. Cesta pokračovala malou vesničkou Ratiboř pořád z kopce až ke mlýnu, kde 
jsme měli asi 15 minut přestávku, abychom se nasvačili. Skoro všichni jsme se brodili přes řeku. Za malou 
chvilku zavolal pan učitel, že už jdeme. My si ještě prohlédli mlýn. Viděli jsme náhon a různé zajímavé 
stavby okolo mlýna. Zpátky nás čekala stejná cesta a po návratu do školy nás čekal dobrý oběd.                     
                                                                                                     Eliška Slavíková   5. třída



Kontakty na školu: 
Telefon do školy: 353 393 243
Mobil škola:                        725 958 983
Školní jídelna:      725 958 984
Školní družina                     725 958 985
E-mail školy:             posta@zszlutice.cz

Fotografie z dění ve škole a školních akcí 

si můžete prohlédnout na 

www.zszlutice.cz
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Putování noční školou  ( 27. září 2012 )
     Na začátku roku nám paní učitelka slíbila, že všichni společně přespíme ve škole. Když měl 
přijít ten den, dostali jsme od paní učitelky papírek a tam bylo napsáno, co všechno budeme dělat. 
Učili jsme se do oběda, malovali jsme hrad a vystřihovali strašidlo. Po obědě jsme šli na výlet do 
Kobyle. Prohlédli jsme si koně a ostatní zvířátka. Zpátky jsme se vraceli přes Hradský dvůr. Byla to 
docela dřina. Bolely nás nožičky. Ve škole jsme se najedli a odpočinuli si. Když byla tma, vydali 
jsme se po škole hledat skřítka „Školníčka“ a poklad. Poklad jsme našli, ale skřítka ne. Pak  jsme si 
vlezli do spacáků a usnuli jsme. Ráno jsme všechno vyprávěli rodičům.
PS: Děkujeme rodičům za dobroty, které pro nás připravili.
                                                                                                                    Prvňáci

   České středohoří
     V úterý 9. října 2012 se žáci z 9. a 5. třídy zúčastnili exkurze do Českého středohoří. Doplnili 
nás i někteří spolužáci ze 7. třídy. Cesta byla opravdu dlouhá. Nejprve jsme podnikli asi 
dvouhodinový výstup k nejvyššímu vrcholu Českého středohoří – Milešovce (837 m. n. m.). 
Celkové převýšení bylo asi 450 metrů. Na vrcholu jsme začali vyplňovat pracovní listy, které nám 
rozdal pan učitel Růžička. Přestože ten den byla horší viditelnost, mohli jsme vidět města Most, 
Teplice , Ústí nad Labem a dále pak řeku Labe a hrad Hazmburk. Malé děti z páté třídy se šly 
podívat do observatoře Milešovky. Potom jsme jeli do Třebenic prohlédnout si Muzeum českého 
granátu. Zde jsme se seznámili s historií muzea a vyplnili další část pracovního listu. Dokonce jsme 
měli i možnost najít si v písku, který byl před muzeem, nějaký ten granát (tedy český granát). Naší 
třetí zastávkou byl vrch Oblík (509 m. n. m.), ze kterého byl krásný výhled na horu Říp, na Bezděz, 
Hradiště a dokonce i na náš vrch Vladař. Mohli jsme také spatřit město Louny a další města. Páťáci 
se nechali od svého pana učitele dobře napálit. Slíbil jim, že na vrcholu bude bufet. Ale samozřejmě 
nebyl.
     Exkurze se vydařila a nám se moc líbila.
                                                                                   Jan Berka 9. třída a Eliška Slavíková 5. třída  

Černošín
     Ve středu 26. září 2012 jsme vyrazili do Černošína. Jeli jsme se podívat na skládku odpadu. 
Exurze se zúčastnili žáci tříd 6.A,B a dále pak žáci, kteří chodí na volitelný předmět Ekologie. Jeli 
jsme krásným autobusem. Byla i sranda. Když jsme dorazili, vystoupili jsme u „Šrotátora“ České 
republiky. Vešli jsme do přednášecí místnosti. Zde jsme si vyslechli přednášku o třídění odpadu a 
promítli krátký film. Po filmu jsme vešli do velké třídící místnosti. Tady jsme si mohli prohlédnout 
velké balíky slisovaných pet-lahví a kartonů (Tetrapak). Strašně to tam páchlo a lepilo (od těch 
kartonů). Po prohlídce jsme se vyfotili vedle „Šrotátora“. Někteří si ještě došli na záchod. 
Nastoupili jsme do autobusu a jeli domů. Před základní školou jsme byli v půl druhé. 
     Exkurze se nám moc líbila.                                                                     

 Natálie Krumlová 6.B

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.
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