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ZŠ PŘIJME KOORDINÁTORA VOLNÉHO ČASU

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice vyhlašuje záměr přijmout pracovníka - pracovnici na 
pozici vychovatel školního klubu – koordinátor volného času. Náplní práce je vytváření volnočasových 
aktivit a organizace mimoškolních akcí zejména pro žáky 2. stupně ZŠ především v odpoledních hodinách a 
občasně o víkendech. 
Předpokládaný nástup je od 1. února 2014, případně dle dohody.
Podmínkou je středoškolské vzdělání a organizační schopnosti. 
Bližší podrobnosti získáte přímo u vedení školy.

Zájemci o nově  vytvořené pracovní místo se mohou hlásit poštou, e-mailem nebo osobně v kanceláři školy 
do 10. ledna 2014. K přihlášce přiložte životopis.
Vybraní zájemci budou vyrozuměni a pozváni k osobnímu jednání.
Kontakty na školu jsou na 2. straně Kaňky.

   Vánoční dílny
     4. prosince byly pro děti z prvního stupně a žáky speciálních tříd připraveny tvořivé dílny. Děti si v nich 
mohly vyrobit věnec, hvězdu, zvonek, ozdoby na stromeček a různé výrobky z keramiky. Kromě toho si 
také mohly zazpívat koledy. Páťáci pod vedením M. Chlupové pletli košíčky z pedigu. Komu se dopolední 
tvoření líbilo, mohl odpoledne pokračovat ve školní družině. Připravoval se bramborový salát, nepečené 
cukroví, štola a vyráběly se vánoční dekorace.
                                                                                                                           Miloslava Sýkorová

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace 

zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k

ZÁPISU DO 1. TŘÍDY,ZÁPISU DO 1. TŘÍDY,
 který se uskuteční 29. ledna 2014 od 14 do 17 hodin v budově základní školy.

Zapisují se děti, které do 31. srpna 2014 dovrší šestý rok věku, a děti, jimž byl minulý rok udělen odklad 

školní docházky. 

K zápisu přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

        TĚŠÍME SE NA VÁS

Výlet do 3D Planetária v Plzni
Ve středu 11. prosince 2013 jsme zažili vesmírné dobrodružství v plzeňském planetáriu. Při vstupu do haly 
nás zaujal obří model Slunce, který  v sobě skrýval 3D kino.  Později  jsme v něm sledovali dva filmy o 
vesmíru. Všude kolem byla spousta zajímavých  míst, která nám přiblížila třeba vznik tornáda, složení 
zeměkoule, start kosmické lodi nebo výbuch sopky. Někteří zjistili, že  na Jupiteru by vážili kolem 70 kg, 
na jiných planetách třeba 5 kg. Celé dopoledne jsme si krásně užili.

                                                                                                 žáci 3. třídy



 „S čerty nejsou žerty“
     Tak to je název známé úspěšné pohádky, kterou můžeme i několikrát v roce, hlavně ve vánočním čase, 
sledovat na televizních obrazovkách.
     Před několika lety, dalo by se říci již před mnoha lety, jako to slyšíme v pohádkách, se stala v naší škole 
tradicí „Mikulášská nadílka“. Tu vždy pro své spolužáky z 1. stupně pořádají žáci 9. ročníku. Nejinak tomu 
bylo i letos. A tak se 5. prosince všichni proměnili v čertíky a čertice, ale i opravdu pořádné čerty, kteří 
skutečně naháněli strach. Samozřejmě nechyběl ani hodný Mikuláš, krásný anděl a hlavní šéf, Lucifer. Že si 
ale všichni deváťáci tuto přeměnu náležitě užívali! V každé třídě pak Lucifer pronesl hlavní řeč, pokáral 
zlobivé, pochválil hodné. „Zlobiči“ se museli ze zajetí pekelné říše vykoupit nějakou tou básničkou. Našli 
se ale i otrlí jedinci, kteří si s chutí vlezli do pytle a téměř se nechali odnést do pekla. Nechyběly slzičky, 
rozklepání, schovávání se, ale i úsměvy. A nechyběly ani sladkosti, které anděl s čertíky a Mikulášem dětem 
rozdávali.
 Celé dopoledne jsme završili procházkou po městě. To abychom všem připomněli, co je za den, a aby 
všichni  věděli, co je večer čeká.
     Nezdálo se, ale po celém dopoledni jsme byli opravdu unavení. Ta práce v pekelné říši není fakt 
jednoduchá! A černá barva na našich obličejích? Drhli jsme, drhli jsme a drhli.
 
                                                                                                  Petra Janouškovcová a žáci 9. třídy

Podzim Žlutických hlásků

     Náš školní sbor ani na podzim nezahálel. Po vystoupení v Protivci při oslavě vzniku ČSR jsme pilně 
trénovali na vystoupení, které nás čekalo 26.11. v kulturním domě při společném setkání seniorů. Toto 
vystoupení jsme pojali jako generálku dvou naprosto nových písní. Ty   jsme též zazpívali  na Rozsvěcení 
vánočního stromu ve Žluticích. Za reprezentaci školy a svých „hlásků“ musím všechny zpěváčky pochválit 
a poděkovat jim za dosavadní práci. Závěrem jim i vám přeji krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového 
roku 2014.

Michaela Smyslová - vedoucí sboru          

P.S. Máme webové stránky našeho sboru přímo na školních stránkách. Kdo chce, může se podívat.

Florbalové turnaje
     Třetího a následně pak 10. prosince se v naší škole uskutečnily školní florbalové turnaje. 3. prosince byl 
určen žákům prvního stupně, 10. 12. pak žákům z 2. stupně. 
 Z prvního stupně na 3. místě skončila třída 4. B, druhá příčka patřila 4. A a vítězství si odnesla 3. A, tým v 
sestavě Sedláček, Slavík a Svoboda.
Turnaj pro 2. stupně se odehrál ve 2 skupinách, kromě třídních týmů nastoupilo i jedno zcela holčičí 
družstvo, které to nemělo vůbec jednoduché.  Do semifinále postoupila naše 6. třída, dále pak třída 8. a 9. 
(týmy A i B). Zápas o třetí místo skončil naší porážkou od „deváťáků“. V samotném finále se proti sobě 
utkali žáci 8. A a 9. třídy (tým B). Utkání bylo dramatické. Nakonec zvítězili osmáci, kteří v byli v průběhu 
celého turnaje zcela suverénní a celkem jednoznačně vyhráli všechny svoje zápasy. Vítězové hráli v sestavě: 
Adámek, Sedláček, Sitek, Zeman a Červený.

                                                   David Pásek a Marek Vršinský 4.A, Petr Koliha a Martin Růžek 6. 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 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

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