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NOC S ANDERSENEM
     V pátek 4. dubna jsme se navečer sešli před školním klubem, abychom poprvé  zahájili akci „Noc s 
Andersenem“. Akce byla dobrovolná a přihlásit se mohl kdokoliv od 4. do 6. třídy. 
     Nejprve jsme si vybalili všechny věci, připravili spacáky na spaní a pak jsme si společně povídali o  
životě dánského spisovatele. Jako překvapení nás čekala cesta do  žlutického podzemí, kde jsme získané 
vědomosti zužitkovali v kvízu, ve kterém jsme během cesty podzemím odpovídali na otázky týkající se 
života a díla slavného pohádkáře. Odměnou byla pro každého na památku placka s logem akce. Po setmění 
jsme se vydali na cestu zpět do klubu, kde jsme si ještě společně četli, představovali si navzájem své knížky 
a hráli různé hry. Kolem 22. hodiny jsme ulehli do spacáků a ještě se věnovali čtení knížek. Po budíčku  
jsme se nasnídali, sbalili si věci a kolem 8. hodiny jsme odcházeli domů. Moc se nám domů nechtělo a už 
se těšíme na další podobnou akci. Děkujeme za krásně prožitý večer. 
                                                                                                                     Žaneta Řezáčová

1. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vážení rodiče,
školní klub naší základní školy plánuje během letošních letních prázdnin organizaci příměstského tábora, 
který se uskuteční ve 2 termínech ( 30.6. - 4.7. 2014 a 25.8. -29.8. 2014) pro děti 1. - 9. tříd. 

Příměstský tábor je vhodným řešením, jak vyplnit volný čas dětí. Nabízíme možnost celodenního 
pobytu (8 – 17 hod), kdy děti ráno přicházejí a navečer zase odcházejí domů. Denně bude připraven  pestrý 
program, při němž děti mohou využívat prostory a vybavení školního klubu, víceúčelové hřiště, keramickou 
dílnu. Součástí obou táborů bude i celodenní výlet. 

Předběžná cena tábora je 750 Kč na týden. V ceně je zahrnuta strava (teplý oběd + 2 svačiny), 
celodenní pitný režim, výlet, materiál na tvořivou dílnu, odměny...

Bližší informace s možností přihlášení  budou zveřejněny během měsíce května.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZŠ a ZUŠ Žlutice srdečně zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční 5. května 2014.
Následně proběhnou v čase od 15 do 17 hod rodičovské konzultace.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou ještě jednou chtěli poděkovat ZUŠ za velmi povedený výchovný koncert, který 
uspořádali pro žáky naší školy. Rovněž děkujeme paní Adámkové za přípravu sálu muzea.                             
                                                                                                               vedení školy

Posíláme poděkování našim rodičům
za velkou pomoc a čas, který věnovali dětem naší školy při organizaci Noci s Andersenem.

Děkujeme paní Z. Maškové, P. Malafové, M. Maňákové, L. Maškové, M. Maškové, B. Bulínové, M. 
Berkové, G. Tymrové, J. Brodské, M. Smyslové, L. Skačanové, J. Konopíkové a panu P. Brodskému.
                                                                                                                 

Děti a učitelé 2. a 3. třídy



POVÍDÁNÍ O POVÍDÁNÍCH 
     Když jsme si ve škole povídali o 2. světové válce, nabídla nám Martina Bielová, že bychom mohli do naší třídy 
pozvat její prababičku, paní Věru Čihákovou, které je 95 let a na válku si ještě dobře pamatuje. A tak k nám 12. 
března přijela. Ptali jsme se na spoustu věcí a paní Čiháková znala odpověď skoro na vše. Komentovala to slovy, že 
válku si pamatuje dobře, ale co bylo včera k obědu  už ne. Také nám vyprávěla, jak vypadaly Žlutice a jejich okolí po 
odsunu německého obyvatelstva. Povídání se nám moc líbilo, paní Čihákové děkujeme a přejeme jí pevné zdraví.
     O týden později nám ve třídě udělal přednášku Petrův tatínek, pan Brodský. Téma přednášky bylo „Žlutice po 
válce“. Viděli jsme spoustu zajímavých fotografií a kousek filmu, který se blízko Žlutic v té době natáčel. Přednáška 
nás zaujala a odnesli jsme si mnoho nových a zajímavých informací. Také panu Brodskému moc děkujeme. 
     Na apríla bylo domluveno poslední příjemné povídání, tentokrát s panem Daliborem Nesnídalem. Mluvili jsme 
především o knihách a také trochu o cestování. Viděli jsme, jak vyrobit knihu a také několik krásných knižních 
vazeb. Netušili jsme, že knihy mohou být tak krásné. Někteří z nás byli překvapeni, jaké materiály se dají na knižní 
vazby použít. Do budoucna nám pan Nesnídal slíbil, že by s námi nějakou jednoduchou vazbu vyrobil. Povídání se 
nám opět moc líbilo a jsme rádi, že si na nás pan Nesnídal udělal čas. 

Děkujeme. Zpravodajská redakce 5. třídy 

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

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

DEN AFRIKY
     V úterý 1. dubna proběhl projektový den - „Den Afriky“. Byl určen pro žáky 2. stupně. Všichni žáci se podle 
vlastního výběru předem zapsali do jednotlivých dílen, které pro ně byly připraveny. Na výběr měli následující dílny: 
Tvorba mapy Afriky, Vítejte v Africe (malá cestovní kancelář - v němčině), Barevná Afrika (výtvarná dílna), Udělej 
si... (výroba drobných předmětů typických pro Afriku), Rytmy Afriky, Pouští, savanou, pralesem (přírodní krásy 
Afriky – pro změnu v angličtině), Afrika v číslech (zpracování některých zajímavých statistických dat) a Jak to bylo, 
jak to je? (malá exkurze do novodobých dějin Afriky).
     Součástí projektového dne byla i humanitární sbírka, do které se zapojili nejen zaměstnanci školy, ale i děti. 
Výtěžek z této sbírky byl předán společnosti Člověk v tísni, která financuje kromě jiného i výstavbu škol pro 
nejchudší děti v Etiopii. Všichni jsme tak měli možnost přispět na dobrou věc. 
     Myslím, že celé dopoledne bylo zajímavé a přínosné nejen pro děti, ale i pro učitele.                                      
                                                                                                                 Mgr. Petra Janouškovcová

COCA-COLA CUP
V letošním školním roce jsme odehráli již několik kol fotbalové soutěže, která nese název Coca-Cola školský pohár. 
Po podzimních turnajích jsme další kolo odehráli 8. dubna na našem hřišti. Soupeři nám tentokráte byly již opravdu 
silné týmy. Přijela družstva z Mostu, Žatce a Karlových Varů. Zvláště tým Mostu, kde všichni jeho hráči hrají 
nejvyšší žákovskou soutěž, byl velmi silný. My jsme nastoupili v nejlepší možné sestavě. Hráli: Schleicher, Soukup, 
Šmídmajer, Křížek, Vaněček,Vojík, Bok, Ažaltovič, Píša, Sitek, Čech, Bystřický, Pavlovič, Thai a Adámek.

První zápas jsme odehráli proti Mostu. Po výborném výkonu, když jsme neproměnili celou řadu gólových 
šancí, utkání skončilo pro soupeře velmi přijatelnou remízou 0:0. Druhý zápas se nám již tak nedařilo a byl patrný 
velký rozdíl ve fyzické kondici. Žatec nás přehrával i fotbalovostí. Zápas jsme hloupě prohráli 0:1 a bylo po šancích 
na postup. Naše poslední utkání s Karlovými Vary již skončilo úplnou ostudou. Vstřelili jsme sice konečně branky 
(Milan Ažaltovič a Aleš Sitek), ale jinak jsme zápas zcela „odflákli“. Bylo vidět, že už nám došly síly, a některé již 
více zajímalo, co budou dělat odpoledne. Prohráli jsme vysoko 2:6 a s turnajem jsme se rozloučili na posledním 
místě. Celkově zvítězil Most, který po remíze s námi všechny ostatní týmy porazil zcela jednoznačně a postoupil do 
republikového semifinále. Všechny naše kluky výsledek mrzel, ale bohužel se ukázal velký rozdíl mezi týmy. Z 
našich hráčů ostatní převyšovali jen Milan Ažaltovič a Kuba Křížek. Slušně hrál i Aleš Sitek. 

I přes porážku jsme letos došli v soutěži docela daleko a asi zase pár let potrvá, než kluci z naší školy 
dokážou v Cola-Cola cupu uspět.

                Marián Bok
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