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Blahopřání
V posledních týdnech proběhla celá řada regionálních soutěží a olympiád. Prostřednictvím
Kaňky bychom chtěli ocenit všechny, kteří skvěle reprezentovali naši školu v okresních
nebo krajských kolech soutěží a poblahopřát jim.
Jmenovitě v olympiádě z českého jazyka byli výborní Martina Štorková a Jan Berka. V
soutěži „Angličtina nás baví“ reprezentovali úspěšně Martin Růžek a Klára Richterová.
Skvěle se představili také v recitační soutěži Zuzka Hepnarová a Filip Štěrba v mladší
kategorii a Tereza Krmelová, Vladimír Cimický, Karolína Bílá a Kateřina Havlová mezi
staršími. Krajské finále má ještě před sebou družstvo mladších dívek ve florbalu.
Exkurze do Prahy
Ve čtvrtek 23. února jsme ráno nasedli do autobusu, který nás dovezl do hlavního města.
Společně s námi cestovali žáci 5.B s panem učitelem Sýkorou. Ti ale měli svůj vlastní program.
Nás v Praze čekaly hned dvě návštěvy, a to v Českém muzeu hudby a v Muzeu Bedřicha
Smetany. V muzeu hudby jsme zhruba jednu hodinu vyplňovali pracovní listy, kde jsme měli od paní
učitelky Volemanové, která nás má na hudební výchovu, zadané různé úkoly. Vyřešení některých z
nich nebylo zas tak jednoduché, ale my jsme si s tím poradili. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého
o počátcích hudby, o skladatelích, hudebních nástrojích a žánrech. Dá se říci, že toto muzeum je
zřejmě hojně navštěvováno školami. Sotva jsme odcházeli, už nás střídala škola další.
Před další exkurzí nás čekalo příjemné překvapení. Měli jsme možnost koupit si něco k jídlu v
našem oblíbeném Mc Donaldu. Hned všichni vypadali neuvěřitelně spokojeně.
Po této příjemné zastávce nás čekala ještě jedna exkurze, a to v Muzeu Bedřicha Smetany. Zde
jsme se seznámili se životem a dílem jednoho z našich největších hudebních skladatelů. Také jsme
měli možnost poslechnout si ukázky z některých jeho skladeb.
Domů jsme se vrátili kolem čtvrté hodiny. Unaveni, ale spokojeni. Exkurze byla poučná a líbila
se nám.
Karolína Havlíková a Martina Štorková, 9.A

Jak jsme se v Praze „ neztratili „
23. února jsme jeli společně s deváťáky do Prahy. Tam jsme měli, nebo spíše každá třída měla,
svůj vlastní program. My jsme jeli s panem učitelem Sýkorou.
Vystoupili jsme kousek od Pražského hradu. Jen tak jsme se „ potulovali“, procházeli jsme se. V
Praze byla spousta zajímavých památek, ale nám se asi nejvíce líbil chrám sv. Víta. Prošli jsme
Prašnou bránou, z Karlova mostu jsme se dívali na parník a na Staroměstském náměstí jsme
pozorovali orloj.
Také jsme se šli podívat do Paládia, to je obchodní centrum, kde jsme dostali rozchod, abychom si
mohli něco koupit. Tam se čtyři naše holky ztratily. Ale jedna hodná a příjemná paní z Moravy, také
paní učitelka, je přivedla k hlavnímu vchodu.
Po Paládiu jsme šli k autobusu a jeli jsme domů. Výlet se vydařil, a i když byla ještě zima, v Praze se
nám líbilo.
Žáci třídy 5.B

Recitační přehlídka

V úterý 28. února proběhlo u nás na škole školní kolo recitační soutěže. Akce se
zúčastnil téměř rekordní počet žáků, přibližně 60, a to od 1. do 9. třídy. Některou třídu
reprezentovali třeba jen dva žáci, ale byly i třídy, z nichž bylo zastoupení poměrně
hojné. Samotná recitace začala až druhou vyučovací hodinu. První přednášel 1.
stupeň. Slyšeli jsme krátké, vtipné básničky. V průběhu další hodiny přišla řada na
žáky 2. stupně. Ti už recitovali samozřejmě delší, ale i náročnější básně.
Všichni zúčastnění obdrželi za svůj výkon malou sladkost a byli odměněni také
bouřlivým potleskem obecenstva i poroty, která se rozhodla zkusit štěstí i v kole
okresním. Do toho postoupili Zuzka Hepnarová z 1. třídy a Filip Štěrba ze 2. třídy.
Druhý stupeň pak reprezentovali Tereza Krmelová (6.A), Karolína Bílá a Láďa
Cimický z 8. třídy s Kateřinou Havlovou ze třídy 9.B.
Okresní kolo proběhlo ve dnech 15. a 16. března v Karlových Varech.
Konkurence zde byla opravdu veliká, ale i tak žáci naší školy porotu svým výkonem
zaujali. Všichni dostali diplom a čestným uznáním. Do krajského kola sice nikdo z
nás nepostoupil, ale i tak to bylo pro nás velmi příjemné a byla to pro nás i skvělá,
zcela nová zkušenost. Všichni jsme si to užili a rádi jsme se této akce zúčastnili.
Kateřina Havlová, 9.B

Masopust
I letos si deváťáci připravili pro mladší spolužáky masopustní program. Celá akce
proběhla v pátek 24. února.
První dvě hodiny jsme se učili a pak jsme se začali měnit v různá zvířata a pohádkové
postavy. Nechyběla například ani postava kominíka nebo fotbalisty. Musím říct, že nám to
opravdu slušelo.
Poté jsme chodili po jednotlivých třídách, hlavně na prvním stupni. Zazpívali jsme
krátkou píseň, při které nás na harmoniku doprovázel pan učitel Lísal. Tančili jsme,
dováděli. Děti se usmívaly, my si to užívali. Zavítali jsme i do sedmé třídy a i tam jsme,
myslím, sklidili úspěch. Nezapomněli jsme ani na naše milé paní kuchařky, se kterými jsme
si také zatančili.
Celá akce byla příjemným zpestřením pátečního dne. Doufám, že stejně jako my si tento
den užili i naši mladší spolužáci.
Veronika Kriegerová, 9.B
Termíny
Ve čtvrtek a pátek 5. a 6. dubna mají žáci velikonoční prázdniny.
Ve čtvrtek 12. dubna od 15 do 16.30 probíhají odpolední rodičovské konzultace.
23. až 27. dubna jsou žáci 3. a 5. tříd na projektovém pobytu „Dokážu to“.
Fotografie z dění ve škole a školních akcí
si můžete prohlédnout na
www.zszlutice.cz
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