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Informace pro rodiče
Akce školy v březnu:
Jarní prázdniny proběhnou v týdnu 7. 3. - 13. 3. 2016
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Zápis do 1. třídy
Ve středu 27. ledna 2016 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy, ke kterému
se dostavilo 32 budoucích prvňáčků, z toho 7 dětí po odkladu školní docházky. I v
tomto školním roce několik rodičů zvažuje pro své dítě odklad školní docházky.
Děkujeme všem rodičům za důvěru, kterou nám projevili, když při výběru školy
pro své dítě zvolili naši základní školu. Během měsíce května a června čeká naše
budoucí žáčky „Škola nanečisto“, následně se uskuteční informační schůzka třídní
učitelky s rodiči budoucích prvňáků.
Mgr. Denisa Slavíková
Návštěva muzeí v Praze
18. 2. 2016 se deváté třídy vydaly do Prahy do dvou muzeí. V plánu bylo navštívit
České muzeum hudby a Muzeum Bedřicha Smetany. Bohužel, v Českém muzeu
hudby se konalo vystoupení, a tak naši prohlídku zrušili. Protože nám zbývalo
hodně času, paní učitelky vymyslely náhradu – Muzeum Karla Zemana. Tam jsme
se mohli podívat do jeho filmového pravěku a prohlédnout si vynález zkázy. Poté
přišlo na řadu již zmiňované Muzeum Bedřicha Smetany, kde si pro nás připravili
pracovní list a také jsme si mohli poslechnout některé Smetanovy opery.
Nakonec pro nás přijel autobus a jelo se domů. Sice nás mrzelo, že návštěva
Českého muzea hudby nevyšla, ale Muzeum Karla Zemana byla tak skvělá
náhrada, že jsme nelitovali.
Josefína Vojtová 9.B
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Den současného světa
Tak to je název dalšího projektového dne, který proběhl v naší škole 17. února. Byl určen
žákům 2. stupně včetně žáků speciální třídy. Všichni se přihlásili do 5 dílen, pro každou
vyučovací hodinu jiné. Byla možnost vybírat z celkem 8 dílen se zajímavým názvem a neméně
zajímavou náplní. Na seznamu byly tyto dílny:
1. Vodu, prosím! (Afrika snů a skutečnosti.)
2. (Náš) neklidný svět (Kam dnes raději necestovat.)
3. Který bůh je ten pravý? (Náboženství v současném světě.)
4. Bude co jíst a co pít? (Globální změny klimatu, jejich možné následky.)
5. Pomáhají, někdy proto i umírají (Obětavá činnost organizace Lékaři bez hranic.)
6. (Nejen) české hlavy (Věda, vědci, objevy.)
7. Nešlo by to jinak? (Bude tu uhlí, ropa a plyn věčně?)
8. Musíme si pomáhat a spolupracovat! (Jak přežít v dnešním globalizovaném světě.)
Na poslední 6. vyučovací hodinu se všichni žáci sešli ve svých kmenových třídách, kde
společně se svým třídním učitelem ukončili projektový den doplňováním pracovních
materiálů, které během jednotlivých hodin nashromáždili, a shrnutím získaných poznatků.
Vzájemně se také s ostatními podělili o své zážitky a dojmy.
Součástí projektového dne byla i sbírka pro humanitární organizaci Lékaři bez hranic, která
pomáhá potřebným v místech konfliktů, epidemií, přírodních katastrof. Do sbírky přispěli jak
žáci, tak i dospělí. Celkem se vybralo 7 900,- Kč. Tato částka byla zaslána na účet dané
organizace.
Myslíme si, že tento den splnil svůj účel a byl přínosem pro žáky, ale i učitele.

Telefon do ZŠ: 353 393 243
Telefon do školní jídelny: 725 958 984
e-mail školy: posta@zszlutice.cz

Kontakty na školu:
Mobil do ZŠ: 725 958 983
Telefon do ZUŠ: 607 006 574
Telefon do školní družiny: 725 958 985
e-mail do ZUŠ: zus@zszlutice.cz
web: www.zszlutice.cz

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

