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Oslavy 60. výročí školy 

V sobotu 5. května proběhla oslava výročí otevření naší školní budovy. Za opravdu velkého zájmu 

veřejnosti byla akce zahájena vystoupeními žáků školy. Následovaly tvořivé dílny jednotlivých 

předmětů a v pozdním odpoledni proběhla druhá část dětských vystoupení. Během odpoledne byla 

škola otevřena pro všechny hosty, kteří si mohli prohlédnout historické i současné fotografie, 

nahlédnout do kronik školy a zjistit, jak se škola proti dřívějším dobám změnila. Velmi příjemné bylo 

setkání s našimi bývalými kolegy, zaměstnanci, kteří ve škole dříve působili. 

Za celou oslavu bych chtěl poděkovat všem vystupujícím, kteří ukázali, co vše dovedou. Dále si 

ocenění zaslouží všichni, kdo se na přípravách celého dne podíleli – pedagogové i ostatní 

zaměstnanci. Poděkování patří také Městu Žlutice a TSM Žlutice za podporu a zapůjčení pódia a 

speciální díky máme pro paní Civínovou za sponzorský dar a paní Zemanovou ze Štědré mimo jiné za 

skvělý dort.            Mgr. Luděk Svoboda 

Důležité termíny 

Školní rok 2017/18 končí v pátek 29. června 2018. 
Nový školní rok 2018/19 bude zahájen v pondělí 3. září 2018. 
 

Žlutický čtvrtmaraton 
ZŠ a ZUŠ Žlutice pořádá třetí ročník běžecké akce nazvané Žlutický čtvrtmaraton 

Uskuteční se v neděli 17. června od 10 hodin (prezentace od 9 hod.), start a cíl je na hřišti u školy, 

trasa na přehradu a zpět. 

Kategorie: 

Hlavní závod (start v 10.30) - muži 5-39, ženy 5-34, muži nad 40, ženy nad 35   

Běh 5000 m (start v 10.15) – muži, ženy, hoši mladší (do 11let), dívky mladší (do 11 let), hoši starší 

(11 – 15 let), dívky starší (11 – 15 let)  

Miniběh (start v 10 h.) – děti do 5 let (400 m na hřišti) 

Podmínky startu najdete v propozicích na: https://zszlutice.edupage.org/   
Přihlášky elektronicky na: https://zszlutice.edupage.org/ nebo v místě startu nejpozději 15 minut 
před startem kategorie. 
 

https://zszlutice.edupage.org/
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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  
 

Volejbal 

V polovině dubna jsme vyrazili na zkušenou do Ostrova a zúčastnili se okresního kola ve volejbalu žáků a 

žákyň. Soutěže se zúčastnilo v obou kategoriích 6 týmů a hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné 

sety do 25 hoši a do 20 dívky. Naši reprezentanti zažili vše, co volejbal přináší – jak sladké výhry, tak těsné 

hořké prohry.  

Turnaj byl pro mnohé z týmu první zkušeností se závodním volejbalem a naši žáci i žákyně se v něm 

rozhodně neztratili. A přestože se neumístili na postupovém místě, hráli pěkný volejbal a hlavně prokázali 

týmového bojovného ducha. Doufejme tedy, že se nám příští rok podaří v okrese vybojovat "bednu". Hodně 

radosti z báječné hry jménem VOLEJBAL a poděkování všem reprezentantům za podané výkony.  

Mgr. Bc. Eva Svobodová 

 

 

Studenti v Anglii 

Od 16. 5. do 20. 5. měli žáci osmých a devátých tříd šanci prožít neobyčejné chvíle v jedné z největších 

metropolí světa, kterou je Londýn. My vás krátce provedeme tímto zájezdem. Již prvním velkým zážitkem 

byla jízda Eurotunelem z Calais do Folkestone. Zajímavostí toho tunelu je, že se uvnitř nejede autem, nýbrž 

vlakem. Tato cesta podvodním tunelem byla velice krátká. Druhý den jsme se ocitli v srdci Londýna, kde jsme 

jako první místo navštívili Westminsterské opatství, které je tradičním místem korunovací britských 

panovníků. Vedle tohoto opatství stojí velmi známý Big Ben, který se momentálně rekonstruuje spolu 

s domy Parlamentu Velké Británie. Dále jsme měli možnost vidět unikátní náměstí se sochami osobností, 

které změnily pohled na náš svět. Poté jsme procházeli po známé ulici jménem Downing street, ve které se 

nachází budovy, které slouží již více jak dvě století jako sídlo dvou nejdůležitějších představitelů vlády Velké 

Británie. Přecházíme přes ulici a ocitáme se v Chinatown. V této čtvrti jsme našli všechny asijské lahůdky a 

koření, které leckdo z nás chtěl ochutnat. Vracíme se zpátky k autobusu a jedeme na meeting point, kde 

začínal pro nás asi největší zážitek našeho zájezdu. Bylo to rozdělení dětí do hostitelských rodin. Většina 

rodin byli milí černoši, kteří nás hýčkali a pečovali jako o vlastní děti. Mohli jsme ochutnat jejich typické 

večeře a snídaně. Každý večer, když si nás odvezli domů, jsme s nimi sdíleli své zážitky ze dne. Třetí den jsme 

navštívili světoznámé muzeum voskových figurín Madame Tussaud. V tomto muzeu se nachází snad všechny 

známé osobnosti z celého světa. Nejen z našeho reálného světa, ale i ze světa showbyznysu. Zde byla 

možnost vyfotit se svým oblíbeným idolem. Kousek od muzea se nacházel dům Sherlocka Holmese, jež jsme 

si mohli prozkoumat a vžít se do role Shelocka a doktora Watsona. Nádhernou ukázku nejrůznějších 

obchodů předvedla Oxfordská ulice, kde si každý našel své. Pomalu se stmívalo a my se proto vracíme zpátky 

do hostitelských rodin. Před námi je poslední den v Londýně. Prvním místem, které jsme navštívili, byla 

Greenwichská observatoř, kde leží nultý poledník. Potom jsme parkem došli dolů až ke greenwichskému 

přístavu, kde byl další bod našeho programu, a to plavba po Temži. Lodí jsme dopluli až k samotnému 

Towerbridge, kde končila naše plavba. Zakotvili jsme, vystoupili a rovnou jsme pochodovali k pevnosti 

Tower. Hlavním lákadlem toho místa jsou korunovační klenoty. Stresující, ale zároveň vtipnou chvílí byla 

jízda londýnským metrem. Třešničkou na dortu byla projížďka na vyhlídkovém kole jménem London Eye, 

které je 135 m vysoké. Měli jsme úžasný výhled na celý Londýn. Ačkoli to říkáme neradi, náš pobyt v Anglii 

končí a nás čeká dlouhá cesta domů. Jak Sam Johnson řekl: „Když je člověk unaven Londýnem, je unaven 

životem, protože Londýn má všechno.“                                             Filip Štěrba a Karolína Chmárníková 
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