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Prevence na škole
V rámci školního preventivního programu jsme dne 26.10. přivítali ve škole lektorku z
Organizace MP Education. Tato organizace se snaží vytvářet pro školy cyklus přednášek
zaměřených převážně na žáky 2. stupně. Letos jsme zapojili žáky od 5.do 9. ročníku.
Žáci 5.-7. ročníků absolvovali besedu s názvem Jsi online. Téma se týkalo sociálních sítí,
nebezpečí virtuálního světa a „marketingových lákadel", způsobu získávání informací v online
prostoru, online hry a zdravotní rizika v souvislosti s nadměrným používáním informační
techniky.
8. a 9. ročníky vedly besedu nad tématem Já a moje já zaměřující se na rozvoj psychiky,
sociální změny, návody, jak vycházet s rodiči, hledání svobody, pravidla, experimenty a
riskování, vzhled, plachost, zásady, přátelé a jejich vliv.
Tyto besedy se u žáků setkávají s úspěchem, a proto budeme s touto organizací v rámci
minimální prevence dále spolupracovat.
Michaela Smyslová

Exkurze na úřad práce a ISŠTE Sokolov
24. října se uskutečnila další exkurze pro vycházející žáky, aby si mohli udělat svůj vlastní
obrázek o úřadu práce a také si ujasnit výběr své budoucí střední školy, popř. svůj výběr
změnit.
Žáci nejprve zavítali na úřad práce. Zde dostali několik rad ohledně výběru školy a informace
o tom, na co si dávat pozor, co všechno zvážit atd. Dále jim byl představen úřad práce jako
takový. Posléze si každý žák udělal počítačový test budoucího povolání, na co se podle
vybraných otázek hodil. Některé výsledky byly až k zasmání. Stejně jako naše škola na UP
zavítá mnoho dalších škol za stejným účelem.
„Pro žáky je důležité poznat UP a jak jim může v případě nouze pomoci“: řekla pracovnice
UP.
Následně žáci jeli navštívit Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou v Sokolově.
Zde se konala prohlídka budovy, seznámení se školou, s jednotlivými obory, zájmovými
kroužky nebo uplatněním po škole.
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Svět bezpečí
22.10.2018 třídy 6.B a 6.A jely na exkurzi do SVĚTA BEZPEČÍ. Když jsme dorazili na místo, přivítali nás
záchranáři. Prvně se nám představili. Potom jsme si řekli tři nejdůležitější kroky, jak se zachovat,
když je někdo v nebezpečí. Prvním krokem bylo: ROZHLÉDNI SE! (tento bod je nejdůležitější)
Druhým krokem bylo: REAGUJ! Třetím krokem bylo: ROZMÝŠLEJ!
Poté jsme se rozdělili do tří skupin. Vyzkoušeli jsme si „to“ prakticky i teoreticky. Proběhla například
simulace infarktu nebo otevřené řezné rány.
Zeptali jsme se našich dvou spolužáků, jak se jim akce líbila.
Adéla B.: Moc se mi to líbilo, vzali jsem si z toho poučení. Než začneme reagovat, musíme se
rozhlédnout.
Josef Z.: Bylo to poučné, moc jsem si to užil a doufám, že tam pojedu zase. Děkujeme paní učitelce
Janouškovcové.
Kateřina Kaňková a Bára Hubingerová

Návštěva střední lesnické školy
9.listopadu měli žáci 9. ročníků možnost navštívit Střední lesnickou školu ve Žluticích v rámci jejích
oslav 30. výročí založení školy. Využili jsme příležitosti a byli jsme seznámeni se vzdělávacími obory
této školy. Mezi ně patří: lesní mechanizátor, včelař a zahradník. Studenti nám představili, o co
v jednotlivých oborech jde, a trochu nás s nimi seznámili. Mohli jsme si dokonce udělat menší
výrobek u učňů zahradníků. Poslechli jsme si vábení jelena provedené velmi talentovanými žáky.
Jsou opravdu šikovní! Ve zbylém čase jsme si prošli celou školu a prohlédli si areál školy. Akce se
nám všem líbila.
Karolína hmárníková

Školní soutěž k 28. říjnu
Ve dnech 22.10. až 5.11. 2018 proběhla na naší škole u příležitosti oslav stého výročí vzniku
Československa velká dějepisná soutěž zaměřená k významnému dni naší státnosti. Soutěž byla
rozdělená do dvou věkových kategorií, a to na 6.- 8. ročník a na ročník 9. Po celý týden přibývaly na
nástěnku před sborovnou otázky zaměřené postupně na vývoj naší státní hymny, vlajky, státního
znaku a území a konečně na významné lidi, díky nimž byla novodobá samostatná státnost naší země
ustavena.
Otázky byly koncipovány v porovnání s běžným školním přístupem zcela odlišně a zaměřovaly se na
méně známé historické skutečnosti. Cílem bylo rozšířit znalosti a obzory zúčastněných žáků.
Z dětí, které se do soutěže zapojily, si nejlépe poradili Tomáš Svoboda, Filip Štěrba, Bára Hartová a
Bára Mourková.
Všem zúčastněným děkujeme a jejich práce i úspěchy budou náležitě ohodnoceny nejenom v
hodinách dějepisu. Zároveň věříme, že nejenom pro ně samotné bude napříště osmadvacátý říjen
významnějším dnem než pouze tím dnem, kdy se nemusí do školy.
Stanislav Ertl
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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