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Vedení základní školy přeje všem svým žákům, jejich rodičům
i zaměstnancům školy hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů do
kalendářního roku 2015.
Ve čtvrtek 8. ledna se od 16 do 18 hodin uskuteční pololetní rodičovské
konzultace. Přijďte se informovat !
Poděkování
Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou do kasičky ve stánku našeho
partnerského města Warmensteinachu při vánočních trzích. Vybrané peníze posloužily
jako příspěvek na mikulášskou nadílku pro žáky 1. stupně a speciálních tříd.
vedení školy

Vánoční dílny
Vánoční dílny se tento rok uskutečnily 3. prosince v infocentru města. Během tvoření
při svíčkách panovala velice příjemná, přátelská a uvolněná vánoční atmosféra.
Rodiče a děti si z dílen odnášeli opravdu krásné výrobky. Poděkování patří všem.
Vánoční dílny z pohledu žáků první třídy:
„Vánoční dílny byly krásné..."
„Vyráběli jsme ozdoby a zvonečky..."
„Už se těším za rok..."
„Na vánočních dílnách bylo příjemně..."
„Dělali jsme vločky z bonbonů..."
„Vyrobil jsem si krásnou ozdobu.."
„Vánoční dílny byly bezva..."

Vánoční stromek
Tak to bylo téma letošní vánoční výstavy, která byla zahájena 10. prosince v
infocentru města. K vidění byly krásně nazdobené vánoční stromečky. Výstavu
připravily Miloslava Sýkorová, Pavla Vodenková, Jarmila Zemanová, Lenka
Kolihová, Marta Homolková a děti z prvního stupně základní školy.

FLORBAL V TOUŽIMI
Během prosince proběhla jednotlivá kola okresních skupin ve florbale. Jako první
zástupci naší školy byly do Toužimi 4. prosince vyslány mladší dívky (Kateřina
Hliňáková, Kristýna Cardová, Štěpánka Horská, Eliška Houdková, Vendula Morová,
Natálie Pajerová, Sandra Weiglová a Lenka Khulan Ayalguu). Hned druhý den školu
reprezentovali mladší chlapci (Šebestián Bok, Tomáš Krmela, Petr Václavík, Jan
Hasler, Petr Koliha, Ladislav Miller, Martin Růžek).
Následující týden ve čtvrtek 11. 12. se do Toužimi vydaly starší dívky ve složení
Karolína Cardová, Erika Vargová, Klára Richterová, Adriana Pliskvová, Ladislava
Vaněčková, Nikola Kopecká, Zdeňka Ptáčková a Soňa Vojíková. Vyzdvihnout lze
především výkony Karolíny Cardové. Poslední na řadě bylo družstvo starších chlapců
(Stanislav Soukup, Vladimír Adámek, Aleš Sitek, Adrian Čech, Jakub Křížek, Ondřej
Sedláček, Milan Ažaltovič).
Všechna čtyři družstva hrála velice dobře. Zvítězit však dokázaly pouze starší dívky.
Družstvo tedy postoupilo do dalšího kola, které se bude konat v Karlových Varech
9. ledna. Starším klukům, kteří si také dělali ambice na postup, uniklo vítězství pouze
o jednu branku, a tak budeme v okresním finále držet palce pouze starším dívkám.
Hana Riesová
Zpívání hlásků před Vánocemi
Poslední neděli v měsíci listopadu vystoupily Žlutické hlásky při Rozsvěcení
vánočního stromu ve Žluticích. Vánočně laděný repertoár jsme pilně nacvičovali po
celý listopad a nechyběly ani zkoušky navíc. Chtěli jsme svým vystoupením
zpříjemnit první adventní neděli a doufám, že se nám to povedlo.
12. prosince jsme jeli do Toužimi předvést své umění v rámci akce „Vypouštění
balonků aneb pokus o rekord 2014“. Odvoz nám ze své dobré vůle zajistili
dobrovolní hasiči ze Žlutic, kterým touto cestou mnohokrát děkuji. Do Toužimi jsme
přijeli včas, plni očekávání, jak to bude dál. Chvíli po příjezdu jsme nastoupili na
pódium. Bohužel pan zvukař nevěděl, že přijede nějaký sbor, a neměl tak přichystané
mikrofony. Ačkoli se snažil situaci vyřešit, náš zpěv nebyl slyšet víc jak dva metry
před pódiem. Statečně jsme odzpívali první část a protože foukal ostrý vítr a my byli
promrzlí, šli jsme do restaurace na čaj přečkat čas do dalšího vystoupení. Po zahřátí
jsme tedy nastoupili na pódium podruhé, zazpívali koledy těm, kteří stáli nejblíže,
uklonili se, dostali odměny a hurá domů, do Žlutic. Umělecká hodnota našeho
vystoupení byla mizivá. Ale na druhou stranu, byli jsme spolu, trochu legrace jsme si
užili a o tom ten advent také je.
Všem svým zpěváčkům přeji krásné Vánoce, spokojený rok 2015 a hlavně zdravé a
veselé hlásky :-)).
Michaela Smyslová
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
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