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Sazka olympijský trénink v naší škole
Jako odměna naší škole za zapojení se do projektu Sazka Olympijský víceboj proběhl ve
Žluticích 15.10. 2018 Olympijský trénink. Této akce se zúčastnili sportovně nadaní žáci od 3.9. třídy vybraní vyučujícími tělesné výchovy. Pořadatelský tým se skládal ze dvou částí: Sazka
tým a Olympijský tým. Sazka tým – Tomáš, Pavel a Jakub. Olympijský tým – David, Radek a
olympionička Ilona Burgrová, která byla jako vicemistryně světa hlavní osobností celého
dopoledne.
Akce měla především sportovní část. Skládala se ze zvládnutí několika disciplín jako simulace
biatlonu, basketbalového slalomu, vázání uzlů jednou rukou a sprintu ve dvojici.
Vzhledem k tomu, že projekt je inspirován olympijskou myšlenkou, nemohl chybět také
maskot posledních olympijských her, tedy těch zimních v Pchjongčchangu, tygr Soohorang.
Akci moderoval Pavel Dolejška, český kouzelník a iluzionista, který rovněž předvedl své umění.
Ilona Burgrová s dětmi udělala rozcvičku a šlo se na soutěžení v rozličných disciplínách, jejichž
hlavním poselstvím bylo zdůraznit důležitost nejen sportu jako takového, ale také tělesné
všestrannosti. Nezbytná byla rovněž schopnost spolupracovat, neboť v některých kláních šlo
o kooperaci ve dvojicích. Kdo nesoutěžil, fandil z balkonu svému týmu. Po ukončení soutěží
proběhlo vyhlášení výsledků, ocenění soutěžících a následovala autogramiáda olympioničky i
kouzelníka. Na všechny se dostalo a ani společná fotografie nebyla žádnému zájemci
odepřena.
Pavel Pánek a Jori Zeilhofer

Natáčení videí
Vše začalo už o dost dříve než jsme se to dozvěděli. Díky p. uč. Volemanové se naši školu
podařilo zapojit do projektu financovaného Karlovarským krajem s názvem „KARP“, který byl
vytvořen za účelem zvýšení zájmu o oborové školy. Natáčení probíhalo od pondělí 15.10. až
do soboty. V pondělí vše začalo v naší škole. Našimi hlavními protagonisty byli: Žaneta, Petra,
Hana, David, Marek, Kryštof a Jirka, kteří byli vybráni pro svůj „herecký talent“. Celý týden si
užili i přes různé zmatky. Štáb, v čele s režisérem Honzou, s námi měl přátelský vztah. Hlavně
řidič Honza, se kterým nebyla o zábavu nouze. Všichni jsme měli rozvržené natáčecí dny, kdy
nás Honza odvezl ze školy přímo na natáčecí místo. Bylo toho opravdu dost, někdy jsme
zůstávali na „place“ až do sedmé hodiny. Pro nás všechny to byla velmi dobrá a užitečná
zkušenost do života. Děkujeme p. uč. Volemanové za realizaci projektu a samotnému štábu za
pomoc, rady a zkušenost.
Jiří Hanzlíček, Kryštof Fajfr
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Podporovatelé
Každá třída na druhém stupni naší školy má své podporovatele. Kdo jsou to ti
„podporovatelé“? Podporovatelé jsou žáci, jejichž úkolem je hledat problémy svých vrstevníků
a následně pomoci s jeho řešením. Jsou také preventisty šikany a kyberšikany. Jednou za měsíc
mají tito žáci poradu, na které společně řeší problémy svých spolužáků a podílí se na plánování
budoucích akcí školy. Pokud se žák, který je například šikanovaný, bojí říct svůj problém, je na
chodbě umístěna schránka důvěry, kam žák vloží svůj list s tím, co ho tíží. Na závěr si řekneme,
jak by se měl správný podporovatel chovat. Pravidla podporovatele jsou: být diskrétní,
upřímný, ochotný, měl by prosadit svůj názor, ale i respektovat názor ostatních, naslouchat
svým spolužákům, a hlavně dodržovat tato pravidla.
21. 9. přespali žáci, kteří patří mezi podporovatele, ve škole, aby měli možnost se znovu, stejně
jak tomu bylo v minulých letech, zúčastnit školení podporovatelů s několika přednáškami na
různá témata. Kromě toho si samozřejmě užili mnoho společného času. Všichni se sešli v pátek
odpoledne, připravili si svoje věci na spaní, kluci v knihovně školy a holky v hudebně, a pomalu
se chystali na první přednášku s paní učitelkou Smyslovou. Přednáška byla na téma šikana +
kyberšikana. Po přednášce si trochu zasportovali ve školní tělocvičně. K večeři si objednali
pizzu a pomalu se uchýlili ke spaní. Druhý den ráno po probuzení měli přednášku s paní
učitelkou Volemanovou o správném chování podporovatele a společně se vylíčila pozitiva a
negativa školy. Odpoledne se šli podívat na žlutickou akci Na Plovárně na koupáku. Navečer se
vrátili zpět do školy. Druhý den ráno se všichni rozešli do svých domovů.
David Pásek a Filip Štěrba

Akce pro vycházející žáky
Exkurze se konala čtvrteční dopoledne 27. září ve Střední průmyslové škole Ostrov. V budově
probíhala prezentace středních škol a úřadu práce. Žáci měli možnost projít si nabídky všech
škol a dozvědět se vše, co potřebovali ke svému budoucímu rozhodnutí. Jednotlivé instituce
zde zastupoval pedagog a několik žáků z vyšších ročníků. Každá škola měla připraven svůj
vlastní program, který se ve výsledku moc nelišil. Obsahoval ukázku oborů, často také pozdější
uplatnění absolventů. Dále pak různé nabídky - kroužky, výměnné pobyty, speciální možnosti
pro žáky, například možnost zdarma si udělat řidičský průkaz, získat certifikáty nebo licence v
daných oborech. Školy spolupracují s mnoha firmami, do kterých žáci mohou nastoupit na
praxi a později i do trvalého zaměstnání.
Tato exkurze byla dobrá možnost pro žáky, aby se mohli správně rozhodnout o výběru své
budoucí školy, popřípadě se ujisti o vhodnosti svého výběru.
David Pásek
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
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