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Nabídka zaměstnání 

ZŠ a ZUŠ Žlutice přijme s nástupem od května 

kuchaře či kuchařku do školní kuchyně. Vyučení 

a praxe v oboru jsou vítané. Bližší informace 

poskytne vedoucí školní kuchyně paní Šárka 

Švambergová, telefon 725 958 984. 

 

Olympiáda v Čj

18. prosince loňského roku se v naší škole 

uskutečnilo školní kolo již tradiční olympiády v Čj. 

Ta je určena žákům 8. - 9. tříd. Letos se jich 

zúčastnilo pouze 9, a to z obou ročníků. 

Olympiáda je vždy rozdělena do dvou částí – 

mluvnické a slohové. V mluvnické části žáci 

vypracují rozličné úkoly, trochu jiné, než jsou 

zvyklí řešit při běžných hodinách Čj. 

Téma letošní slohové práce znělo "Co všechno 

umí světlo". Neméně zajímavé bylo i téma, které 

dostali žáci v okresním kole – "Co jinde neuvidíte 

ani neuslyšíte". Obě témata dětem nabízela 

možnost plně využít své fantazie. 

Do okresního kola, které se konalo v Ostrově 

30. ledna 2019, postoupili a naši školu tak 

reprezentovali dva žáci. Michaela Nymsová a Filip 

Štěrba.  

Blahopřejeme.  

                                                                                                            

Petra Janouškovcová 

 

Olympiády v Aj 

Naše škola se pravidelně účastní okresního kola 

soutěže v cizích jazycích - angličtině. Tento rok 

školu zastupovaly dvě žákyně. V kategorii I.A 

určenou pro žáky 6. a 7. ročníků základní škol 

(včetně jazykových) nás reprezentovala žákyně 

ze 6.B a v kategorii II.A (pro 8. a 9. ročníky) 

soutěžila žákyně osmého ročníku, která patřila 

k nejmladším v dané skupině. 

Tato tradiční konverzační soutěž je složena 

z následujících částí: poslech s porozuměním, 

představení se a konverzace na vylosované téma. 

V mladší kategorii si na soutěž žáci připravují 

deset témat a starší si losují dokonce z patnácti. 

V letošním roce si děvčata vylosovala témata: 

„Food, fast food, restaurants“ (I.A) a „Pets and 

animals“ (II.A). 

 

Ve stále rostoucí konkurenci karlovarských škol se 

naši zástupci rozhodně neztratili. Obhajoba 

loňské stříbrné pozice se sice nekonala, ale věřím, 

že holky načerpaly cenné zkušenosti a že třeba 

ten příští rok to opět „cinkne“. 

 

Eva Svobodová
 

 

 



 

 

Výrobky žákyň výtvarného oboru ZUŠ, 

za které získaly druhé místo v soutěži 

Krajského úřadu Karlovarského kraje 

s názvem Hrajeme si s odpady. 

 

Soutěž YPEF 

6. února žáci 

druhého stupně 

základní školy 

měli možnost 

zúčastnit se 

místního kola 

znalostní soutěže YPEF (Young People in 

European Forests), která se zaměřuje na žáky 

základních a středních škol. Cílem je uvědomit 

mládež o celkovém významu lesů a samotného 

lesnictví u nás. Je to mezinárodní soutěž, konající 

se asi v 10 zemích Evropy. 

Soutěž se dělí na 2 kategorie. Mladší, která 

zahrnuje všechny žáky 6. - 9. ročníku základních 

škol (popř. ekvivalent víceletých gymnázií) a 

starší, kam patří žáci středních škol a víceletých 

gymnázií. 

Místního kola v 

SLŠ ve Žluticích 

se zúčastnilo 

celkem 5 

mladších a 6 

starších trojčlenných skupin. Ze ZŠ a ZUŠ Žlutice 

se účastnily 4 skupiny žáků a 1 skupina byla ze ZŠ 

Manětín. Ve starší kategorii to byly jen skupiny ze 

SLŠ Žlutice. Místní kolo v mladší kategorii vyhrála 

dvojčlenná skupina ze ZŠ a ZUŠ Žlutice ve složení 

David Pásek a Filip Štěrba. 

Více informací ohledně soutěže a dalších kol 

najdete na: www.ypef.cz. 

    

David Pásek 

Slavnostní předání prvních vysvědčení 

31. ledna naši prvňáčci tradičně obdrželi z rukou pana starosty první vysvědčení a knížku jako dárek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ypef.cz/


 

Školní recitační přehlídka 

13. února se v dopoledních hodinách ve vestibulu školy uskutečnila tradiční školní recitační přehlídka. Své 

nadání předvedli zkušení recitátoři z vyšších ročníků, ale především děti z prvního stupně. Ti 

nejtalentovanější se pokusí upět v okresním kole recitační soutěže, které se bude konat na počátku března. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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