
 
svazek 17, číslo 8  

 

Květen 2019 

Úspěchy našich žáků 

 

Skvělého ocenění se v rámci recitační soutěže 

dostalo děvčatům Bokovým. Po několika letech 

úspěchů v okresních i krajských kolech se 

v letošním roce podařilo dosáhnout nejlepšího 

výsledku a Dominika získala cenný postup do 

republikového kola. Výrazně uspěla i její sestra 

Františka, která v krajském kole skončila 

v konkurenci dětí ze specializovaných uměleckých 

škol na výborném 8. místě. Oběma gratulujeme a 

Domče budeme držet palce v červnovém 

republikovém finále. 

Úspěšní jsme byli i ve sportovních soutěžích. 

V malé kopané sice klukům těsně unikl postup 

mezi nejlepší 4 týmy v okrese, ale vynahradili si to 

v turnaji ve volejbale, ve kterém po celoroční 

přípravě pod vedením paní učitelky Svobodové 

přivezli z okresního finále bronzové medaile. Školu 

reprezentovali: Hliňák, Pánek, Bubník, Kruml, 

Bartoň, Svoboda, Žigmond, Beneš, Petrák. I 

klukům blahopřejeme. Dívky se bohužel tolik 

neprosadily. 

Mgr. Luděk Svoboda 

 

 

 

 

 

 

Recyklohraní a Den Země

Žáci naší ZŠ a ZUŠ Žlutice pravidelně podporují  i 

ekologické aktivity a jsou zapojeni do programu 

Recyklohraní. Jde o ekologický školní program pod 

záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je 

podpora environmentální výchovy, prohloubení 

znalostí žáků v oblasti ochrany životního prostředí 

tříděním a recyklací odpadů. Program vyhlašuje 

v průběhu školního roku různé úkoly zaměřené na 

znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

umožňuje jim osobní zkušenost se zpětným 

odběrem baterií a použitých drobných 

elektrozařízení.  

Jako každoročně se žáci aktivně zapojují i do úklidu 

životního prostředí v rámci Dne Země. Žáci naší 

školy uklízí pěší stezky v nejbližším okolí Žlutic od 

různorodých odpadků, které do přírody nepatří. 

Pravidelně se nasbírá až několik desítek kilogramů 

odpadu. Žáci tak odnosí na sběrná místa různé 

pneumatiky, nepotřebné elektrospotřebiče, různé 

kusy nábytku a drobného odpadu, které si někteří 

občané běžně „odkládají“ v lese. 

 

Michaela  Maňáková 



 

Projektový týden v německém Wunsiedelu 

Již tradičně se sedmáci zúčastnili česko – 

německého setkání tentokrát v bavorském 

městečku Wunsiedel. Společně s námi o ekologii 

diskutovaly děti ze školy v Hofu. Celých pět dní 

jsme pracovali ve smíšených skupinách na různých 

tématech týkajících se pestrosti přírody. Vše vyšlo 

a klaplo na jedničku – pohoda při práci, ale i 

ubytování, výborná kuchyně … Je fajn, že mají 

žlutické děti možnost procvičit si (nebo se o to 

alespoň pokusit) němčinu v praxi a poznat něco 

málo z kultury sousední země.                                        

Mgr. Vendula Kuchtová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva partnerské školy z Weidenbergu 

Letošní šesťáci navázali na spolupráci se školou ve 

Weidenbergu (škola, kterou navštěvují m. j. děti z 

partnerského města Warmensteinach). Tato 

spolupráce začala již minulý rok.  

Tentokrát na návštěvu přijeli žáci z Německa 

k nám, a to v hojném počtu. Dopoledne děti hrály 

v tělocvičně hry, ve kterých byla propojena 

němčina s češtinou. Odpoledne si prohlédly Žlutice 

a prošly část cesty Pohádkovým lesem.  

Velký dík patří všem, kteří se na organizaci tohoto 

dne podíleli, zejména za vstřícný přístup paním 

kuchařkám ze školní jídelny.  

Cílem tohoto setkání bylo navázat bližší kontakt s 

vrstevníky, což se zřejmě podařilo již během této 

krátké návštěvy, a naplánovat další společné akce. 

Těším se na ně. 

Mgr. Vendula Kuchtová

 



 

 

Noc s Andersenem 

Ve čtvrtek 28.3.2019 měly děti příležitost strávit ve 

škole Noc s Andersenem. Jedná se o akci knihoven 

s cílem podpořit zájem dětí o knihu a čtenářství. 

Patronem je známý dánský spisovatel Hans 

Christian Andersen. Kromě knihoven se akce 

účastní i školy, domy dětí a jiné organizace. 

Čtvrteční odpoledne se děti sešly ve škole, kde se 

za pomoci rodičů ubytovaly ve třídách a dále je již 

čekal program s třídními učitelkami a asistentkami. 

Prvňáčci a druháčci navštívili městskou knihovnu a 

galerii, kde pro ně paní Neckářová a Ferencová 

připravily pestrý a zajímavý program. Třeťáci a žáci 

4. B mohli díky paní Aleně Adámkové pobýt ve 

volnočasovém klubu a zahrát si únikovou hru. Po 

návratu do školy se děti navečeřely, zahrály si 

společenské hry a následovalo protažení v rytmu 

hudby v tělocvičně. Někteří rodiče se osobně 

zapojili a přišli dětem večer přečíst pohádku na 

dobrou noc.  

V pátek po snídani ve školní jídelně a úklidu tříd 

pokračoval program formou dílen, které vedl pan 

Dalibor Nesnídal. Jednotlivé třídy si vyrobily svoji 

společnou knihu. 

Děkujeme všem výše jmenovaným za ochotu, čas 

a trpělivost, kterou v rámci této akce věnovali 

dětem.  

 

Jitka Šmidmajerová 

 

Čištění řeky Střely 

Na noc z 5. na 6. dubna 2019 jsme s podporovateli 

naplánovali spaní ve škole v souvislosti s akcí 

,,Čištění řeky Střely“, kterou pořádalo město. Pro 

žáky jsme na páteční odpoledne připravili pochod 

z Chyše do Žlutic s prohlídkou stájí pana Váni. 

Druhý den jsme s dětmi uklízeli odpadky okolo 

řeky. Překvapila nás ,,halda“ odpadků (plasty, 

hadry, roury, ...). V závěru akce nás čekalo 

občerstvení na Dolánce. Této akce se zúčastnilo 25 

žáků a 8 pedagogů naší školy.  

Děkujeme také panu Váňovi za umožnění 

prohlídky jeho stájí. 

Soňa Vojíková 

 

Koncert ZUŠ open 

V pátek 31. května 2019 se od 19 hodin uskuteční v bývalém 

kempu koncert žáků a pedagogů ZUŠ.  

Srdečně zveme. 

 

Žlutický čtvrtmaraton 

Těšíme se na vaši účast v dalším ročníku Žlutického čtvrtmaratonu. 

Letošní běh se uskuteční v neděli 16. června od 10 hodin. Opět se 

poběží dvě vzdálenosti, 5 km a čtvrtmaraton (10 548 m) a účastnit 

se mohou jak děti, tak i dospělí. 

Podrobnosti najdete a přihlašovat se můžete přes odkaz na webu 

školy. 

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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Srdečně zveme. Přijďte udělat něco pro své zdraví. 


