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Informace pro rodiče 

Akce školy v dubnu: 
14. dubna proběhnou od 17 hodin třídní schůzky 1. stupně 
14. dubna od 16 do 18.30 hodin proběhnou rodičovské konzultace 2. stupně 
14. dubna od 18 hodin se sejde rodičovská rada 
19. dubna se uskuteční školní Den Země 

Nabídka zaměstnání 

ZŠ přijme od září 2016 pracovníka na pozici asistenta pedagoga. Zájemci mohou 
kontaktovat vedení školy.  

Recitační přehlídka 

26. února se v naší škole uskutečnila již tradiční recitační přehlídka. Té se zúčastnilo 
celkem téměř 70 žáků z 1. i 2. stupně. Některé třídy zastupovali jen dva žáci, ale z většiny 
tříd byla účast opravdu velká. Zaposlouchali jsme se do poezie našich i světových autorů, 
vyslechli jsme básně krátké, ale i poměrně dlouhé. Nechyběla ani poezie z vlastní tvorby, 
a to v podání samotné autorky Františky Bokové.  
Do okresního kola, které proběhlo 15. března v Karlových Varech, postoupili žáci z              
1. stupně (Františka Boková, Dominika Boková, Kristýna Švecová, Hanka Smyslová a 
Ondra Kuchta). I tady si všichni vedli skvěle. Dominika Boková postoupila do krajského 
kola a Kristýna Švecová získala čestné uznání.  

Gratulujeme!                                                                                      Petra Janouškovcová 
 

Návštěva divadla 

V pondělí 14. března 2016 jsme jeli společně se 4. třídou do karlovarského divadla na 
představení „Strach má velké oči“. 
Ráno jsme vyrazili autobusem, který nám zaplatil Karlovarský kraj. Netrvalo dlouho a 
byli jsme na místě. V divadle jsme seděli až na nejvyšších místech, v galerii. Někteří z nás 
měli závratě. Představení bylo zajímavé, pohádka byla na motivy stejnojmenné televizní 
inscenace a všem se nám líbila. 
Cesta zpátky probíhala bez problémů. Tento den se nám všem moc líbil. 

kluci a holky z 5.třídy     
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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             web: www.zszlutice.cz  
 

Florbalové turnaje  

V úterý 15. 3. 2016 jeli vybraní žáci (dívky i chlapci) 1. stupně na okrskové kolo školního florbalového 
turnaje, který se uskutečnil v tělocvičnách ZŠ Konečná v Karlových Varech. Odjezd byl v 8 hodin od 
školy minibusem. 
Po příjezdu se žáci připravili na nástup a zápasy mohly začít. 
Naše dívky pod vedením kapitánky Viky Adámkové bohužel první i druhý zápas prohrály, třetí 
remizovaly. V této kategorii vyhrála ZŠ Konečná, žlutické dívky skončily na čtvrtém místě. 
Chlapci první tři zápasy jasně vyhráli (12:2; 14:2; 12:4) a v posledním, rozhodujícím, remizovali 4:4. 
Skóre měli chlapci stejné se ZŠ Konečnou, proto o vítězi rozhodl počet vstřelených branek.  A ten měli 
Žlutičtí větší.  Žlutice tedy vyhrály 1. místo a postoupily do krajského kola, které proběhlo v Nejdku. 
Hráči, kteří naši školu reprezentovali:  
Dívky: Viky Adámková „C“, Jana Heidenreichová, Adéla Hájková, Tereza Smrčková,  Bára Mourková, 
Bětka Kozelková  
Chlapci: Jirka Busínský, Pepa Sedláček „C“, Láďa Rapant, Mikuláš Slavík, Marek Eliáš, Jarda Hliňák, 
Tomáš Svoboda.  
Ještě většího úspěchu dosáhli kluci v okresním finále, kde opět zvítězili, nechali za sebou všechny 
karlovarské i ostrovské školy a postoupili do krajského finále, které proběhne v nové karlovarské hale. 
Kluci svými výkony skvěle reprezentují naši školu a poráží i kluky ze škol, kde se florbalu věnují 
závodně. Držíme palce do KV areny.                                              kluci a holky z 5.třídy     
        

                                       
 
 
 

Z prací žáků  -  „ Kdybych...“   ( práce žáků 4. třídy ) 

Kdybych měla kouzelnou moc 
Mnohokrát jsem myslela na to, kdybych měla kouzelnou moc. To bych se měla! Ráno bych nemusela chodit 
do školy, mamka s taťkou by nemuseli chodit do práce a vždycky, když by nám došly peníze, tak bych si nějaké 
přičarovala. Všem nemocným dětem na světě bych přičarovala zdraví. A pak maminka řekla: „Anetko, není to 
nefér, aby ty jsi měla kouzelnou moc a ostatní lidé na světě ne?“ Maminka má pravdu. Myslím, že nejlepší je 
vystačit s takovou mocí, jakou máme od narození.                                    Anetka Malafová                                                                                                   
 
Kdybych uměla létat 
Poletovat si jako pták nad loukou, polem, lesem nebo městem a užívat si proudícího vzduchu kolem sebe. Jen 
si představte, že by měl každý křídla a uměl by létat! Nikdo by pak nemusel vynalézat chodníky ani silnice, 
protože by mohli létat. Nebyla by vynalezena ani letadla, lodě nebo auta, protože by lidé používali pro 
přepravu svá vzdušná křidélka. Pokud by ale lidé jen létali, podstupovali by riziko, že jim postupem času zakrní 
dolní končetiny a nebudou je moci používat. Poté by zaručeně všichni lidé snili o tom, jak nemají křídla, 
nelétají, ale umí chodit. V tom případě raději zůstanu smířená s tím, co mi příroda nadělila.                                                                                                
                                                                                                                                                    Jana Mašková 
Kdybych měla kouzelnou moc 
Kdybych zjistila, že mám kouzelnou moc, tak bych se lekla. Potom bych začala zkoušet, co dovedu. Zkoušela 
bych létat, ovládat počasí a mnoho dalších věcí. Když bych to měla pod kontrolou, tak bych začala pomáhat 
lidem. Doma bych začarovala věci, aby se samy uklidily. Poslala bych všem nemocným dětem kouzlo, aby se 
uzdravily. Vyčarovala bych ve Žluticích sníh alespoň na měsíc, abychom mohli bobovat, sáňkovat a lyžovat. Je 
mnoho věcí, které bych chtěla změnit, ale na všechny kouzla nestačí.                        Markéta Krausová 
 

Práce dětí jsou zaznamenány doslovně.                                    
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