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Pohár rozhlasu
Po roce se naši žáci zúčastnili tradiční a prestižní
školní soutěže v atletice, která nese název Pohár
rozhlasu. Letos se konala v krásném novém
atletickém areálu v Ostrově. Věděli jsme, že
vzhledem k menšímu počtu žáků v daných
ročnících nejsou naše šance na úspěch družstva
velké, ale zároveň jsme si byli vědomi, že máme
několik opravdu šikovných dětí, které mají šanci
uspět v jednotlivcích. To se také potvrdilo. Naším
nejúspěšnějším družstvem byly mladší žákyně
(většinou z 6. a 7. třídy), které skončily těsně čtvrté
za dvěma sportovními školami (Krušnohorská a
Masarykova Ostrov) a ZŠ Šmeralova, která získala
jen o několik bodíků více. Slušně reprezentovali i
starší kluci. Naopak mladší žáci a starší žákyně jako
družstva neuspěli. V jednotlivcích (ve starší

kategorii) Lucka Řemenová vyhrála vrh koulí (9,32
m), Filip Štěrba byl třetí ve skoku do výšky (152
cm), Jarda Hliňák byl pátý ve skoku dalekém (476
cm). Mezi mladšími byl druhý Petr Bartoň v hodu
míčkem (53,48 m) a třetí ve skoku vysokém (135
cm), třetí v běhu na 600 metrů byla Míša
Svobodová (2:01,1) a šestá Bára Mourková v hodu
míčkem (35,54 m). Soutěže se zúčastnilo na 250
dětí ze škol celého okresu.
Kromě vlastních výkonů byla tato akce pro děti
především výborná zkušenost. Mohly se porovnat
s dětmi, které se atletice věnují závodně. Pro
některé to nebylo úplně lehké.
Mgr. Luděk Svoboda

Školní laťka 2019
V dubnu naše škola pořádala tradiční soutěž ve skoku
vysokém, známou pod názvem Školní laťka.
Počasí nám přálo, a tak se podařilo celou soutěž
uspořádat venku. Soutěž měla trvat zhruba hodinu, ale
vše se protáhlo na téměř tři hodiny. Letos se totiž
přihlásil velký počet závodníků. Děti trénovaly skok do
výšky během školních hodin TV. Protože jim to šlo velmi
dobře, vyvolalo to o soutěž velký zájem.
Krásné počasí, hodně závodníků i diváků a skvělá
atmosféra se podepsaly na velmi dobrých výkonech.
Kategorii mladších žáků vyhrál suverénně Petr Bartoň

výkonem 135 cm a mezi dívkami byla nejlepší Markéta
Krausová s výkonem 125 cm.
Kategorii starších žáků vyhrál po tuhém boji Filip Štěrba
skvělým výkonem 155 cm a kategorii dívek vyhrála
Aneta Křenčilová a Michalela Nymsová s výkonem 110
cm.
Velký zájem o celou soutěž, přístup a nadšení
závodníků a skvělé výkony nám dávají příslib do
budoucna. Máme se rozhodně na co těšit!
Zdeněk Kubálek

Školní družina
V letošním školním roce navštěvovalo družinu 90
dětí (3. oddělení). Na podzim jsme sbírali kaštany
a žaludy pro zvěř a ve spolupráci s paní Ferencovou
se v galerii města uskutečnily tvořivé dílničky pro
děti a rodiče. Nezapomněli jsme ani sportovat vybíjená, florbal, turnaj v hututu. Již tradičně jsme
tvořili na vánoční jarmark. V prosinci a lednu
proběhla rekonstrukce části školní družiny. Ve
dvou třídách a šatnách se vyměnila podlahová
krytina a vymalovalo se. Začátek nového roku
patřil soutěžím: turnaj v pexesu, hula hoop, šplh o

tyči. Jarní prázdniny mohly děti strávit ve školní
družině, kde byl připraven pestrý program.
Karneval si pro nás připravili kamarádi ze školního
klubu. O Velikonocích jsme tvořili a vařili v
dílničkách. V dubnu jsme uklízeli okolí a naše
„vycházkové“ trasy. Květen patřil kuličkám.
Uspořádali jsme již 3.ročník kuličkiády. Pro děti
byla připravena programová nabídka na hlavní
prázdniny. Pro malý zájem se ale akce
neuskuteční.
Kolihová Lenka

Kytičkový den
16. 5. 2019 se uskutečnila celonárodní veřejná
sbírka ,,Kytičkový den". Tradičním symbolem této
sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského.
Jako každoročně se do této sbírky zapojili žáci i
učitelé naší školy. Zakoupením kytiček přispěli na

podporu léčby v boji proti rakovině. Tématem
letošní sbírky byla nádorová onemocnění plic.
Celkem se vybralo 1817 Kč. Všem děkujeme za
příspěvek!
Soňa Vojíková

Podporovatelé
Ve dnech 17. - 19. 5. 2019 se uskutečnilo školení
podporovatelů v Horní Blatné. Byli jsme ubytováni
na náměstí v historické budově bývalé fary s
gotickými oblouky. Budova je výborně zařízená.
Má velkou a malou kuchyň, hernu i zahradu s
ohništěm.
Horní Blatná je ideálním místem pro pěší turistiku,
cykloturistiku a v zimě pro běžkaře. Městečko
obklopuje krásná příroda.
V sobotu po snídani jsme vyrazili na celodenní
výlet. Navštívili jsme Blatenský vrch s rozhlednou,
Vlčí jámy, Ledové jámy, Rýžovnu, kde pro nás měli
připravený oběd. Po obědě jsme šli okolo unikátní
technické památky - Blatenského vodního příkopu,

který přiváděl vodu k místním důlním provozům a
zařízením. Celý den nás provázelo krásné slunečné
počasí spojené s dobrou náladou. V podvečer jsme
měli školení podporovatelů a zhodnocení jejich
práce za celý školní rok. Večer si pro nás žáci
připravili kulturní program. Druhý den jsme
navštívili místní muzeum, kde se žáci mohli
seznámit s historií městečka, důlním provozem a
dalšími zajímavostmi tohoto kraje. Školení se
zúčastnilo 13 žáků, 4 pedagogové a 1 rodič. Všem
doporučujeme navštívit tuto půvabnou, malebnou
oblast!
Soňa Vojíková

Svačiny a salátový bar ve školní jídelně
Během letošního školního roku došlo ve školní
jídelně ke změně při výdeji svačin a dezertů
podávaných k obědu. Svačinu odebírá ve školní
jídelně pravidelně 30 – 35 dětí. Aby měly dostatek
času na konzumaci, prodloužila škola velkou
přestávku na 20 minut. Svačiny se podávají formou
švédských stolů. K výběru jsou různé druhy pečiva,
krájené ovoce a zelenina, mléčný výrobek,
cereálie, džem, sýry, šunka. Cena svačiny je 20,- Kč.

chladicí vitrínku – malý salátový bar. Strávníci si
mohou vybrat ze tří až čtyř druhů dezertu a
servírují si ho do misky sami. V sortimentu bývá
zeleninový salát, krájená zelenina, čerstvé ovoce,
šlehaný tvaroh nebo jogurt, kompoty, ovocné
pyré. Všichni strávníci přivítali tuto změnu s
nadšením a děti nás mile překvapily ukázněným
chováním a šikovností při samostatném výběru a
nandavání dezertu do misek.

Pro možnost výběru ovoce, zeleniny a mléčných
výrobků podávaných k obědu zakoupila škola

Šárka Švambergová

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.
Srdečně zveme. Přijďte udělat něco pro své zdraví.

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

