svazek 17, číslo 10
prázdniny 2019
Dokážu to II
Na 1. stupni se žáci 3. a 5. ročníků již několik let
účastní týdenní akce s názvem Dokážu to. Letos
poprvé se tato akce uskutečnila i pro žáky z celého
2. stupně, také pod názvem Dokážu to II, a to v
termínu 3. - 7. června v kempu Machův Mlýn.
Tento týden plně nahrazoval školní výuku a běžné
školní výlety. Cílem celé akce bylo získat nové
vědomosti, zasportovat si, ale především ještě více
stmelit kolektiv žáků na 2. stupni.
Pondělní odpoledne bylo věnováno seznámení se
s areálem a sportovním aktivitám. Během dalších
tří dní všichni žáci postupně prošli několika dílnami
s různým zaměřením. První dílna měla název
Mimořádné události a první pomoc. Toto téma je
zařazeno do hodin VKO (výchova k občanství) a
VKZ (výchova ke zdraví). Žáci se seznámili se
základními mimořádnými událostmi, ke kterým
dochází i u nás, už ví, co musí obsahovat evakuační
zavazadlo, naučili se, nebo si spíše připomněli, jak
postupovat při poskytování první pomoci, jak
zavolat záchrannou službu. Vyzkoušeli si, větší žáci
i několikaminutovou masáž srdce. Druhou dílnou
byla Terénní praxe – kartografie, topografie.
Měření, které žáci běžně absolvují při hodinách
zeměpisu, proběhlo tentokrát v terénu krásných
křivoklátských lesů. Třetí dílna byla zaměřena na
výtvarnou výchovu. Děti chodily na zhruba tři

kilometry vzdálený Krakovec, aby se zde mohly
věnovat kresbě samotného hradu, případně
frotáži nebo vytváření detailu přírodnin. Další
dílnou byla dílna sportovní, kde se děti vyřádily při
klasických, ale i zcela netradičních sportovních
disciplínách. A když už jsme se nacházeli v přírodě,
nesmělo chybět ani rozdělání ohně a uvaření
buřtguláše v kotlíku, což byla dílna pátá, poslední.
Čtvrteční dopoledne patřilo aktivitám, které
nabízel kemp – lanové centrum, lezecká stěna,
volný pád, terénní koloběžky, šlapadla, aqua roller,
deskové nebo stolní hry.
Každý podvečer proběhlo vyhodnocení celého
dne, rozdaly se body. Večery patřily programu,
který si postupně pro ostatní žáky připravily
jednotlivé třídy.
Celý týden se vydařil na jedničku. Krásné prostředí
Machova Mlýna, výborné jídlo, úžasné počasí,
skvělé děti. Nic jiného jsme si ani přát nemohli.
Tuto akci bychom si určitě v budoucnu rádi
zopakovali. Na závěr nesmím zapomenout
poděkovat dvěma zdravotnicím, Zuzce Poulové a
Janě Hájkové, které věnovaly svůj volný čas mezi
službami v práci a jely nás „zachraňovat“.
Petra Janouškovcová

Skvělá reprezentace na celostátním kole recitační přehlídky

Velkou poctou pro Dominiku Bokovou, žákyni naší šesté třídy, byl postup na
celorepublikovou přehlídku a dílnu dětských recitátorů, která se každoročně koná ve
Svitavách. Účast mezi nejlepšími recitátory z celé země byla cennou zkušeností a
zároveň příjemným oceněním Dominičina talentu. Ještě jednou velká gratulace.

Fotografie je z časopisu vydaného při příležitosti přehlídky

Žlutický čtvrtmaraton
Již tradiční akcí se stal Žlutický čtvrtmaraton. Pro
letošní rok byly navíc Žlutice zařazeny mezi akce Krajské
běžecké ligy silničních běhů, což je jistě další příjemné
ocenění práce organizátorů. Trasa letošního hlavního
běhu doznala drobných úprav, abychom přesněji
dosáhli délky čtvrtmaratonu. Předem přihlášených
závodníků bylo velké množství, do skutečné účasti se
nakonec výrazně promítlo ranní počasí. Až dvacet
minut před startem ustal prudký liják, ve kterém
probíhaly přípravy závodu. V provizorních podmínkách
se všechny běhy uskutečnily, a to dokonce již za
krásného počasí.

Škoda. Účast by jistě byla ještě vyšší, ale i tak závod
proběhl bez komplikací a naprostá většina běžců
ocenila krásnou trať na žlutickou přehradu a
organizační zajištění běhu.
Děkuji všem, kteří s organizací a zajištěním běhu
pomohli a akci podpořili finančně či jinak. Bez všech
těchto (dnes již desítek lidí) bychom tuto akci
nezorganizovali.
Těšíme se na další ročník a budeme jen rádi, pokud se
najde i ve Žluticích větší množství běžců, kteří si
troufnou tuto krásnou trať uběhnout. Stojí za to
dokázat si to.
Luděk Svoboda

Dokážu to 3+5
V pondělí 20. května jely ráno obě páté třídy a třetí
třída na školu v přírodě Máj do Plas. Cesta trvala asi
hodinu. Po příjezdu jsme šli na prohlídku areálu a byli
jsme seznámeni s pravidly a bezpečností. Každá třída
dostala vychovatele pro odpolední program – třeťáci
měli Máju, naše 5.A Páju a 5.B Terku. Celý týden nám
také vařil Pepíček se svým týmem a vařil moc dobře.
Každý den jsme hráli různé hry a naše tři žlutické třídy
soutěžily s dalšími 9 třídními týmy ze škol v Kladně a
Praze. Naším hlavním úkolem bylo zachránit planetu a
k tomu jsme měli i písničku My máme tu moc. V úterý
jsme byli na stavebním hřišti v Centru stavitelského
dědictví a večer nás čekal karneval. Ve středu jsme se
pilně učili poskytovat první pomoc. Ve čtvrtek jsme se

třídou vyrazili do krásné plaské knihovny, slavili troje
narozeniny a potom následovala obří skluzavka, večírek
na rozloučenou a ohňostroj. Úspěchem bylo, že se naší
třídě 5.A podařilo ve velké konkurenci vyhrát
celotýdenní soutěž. Následoval radostný jásot a
spravedlivé dělení odměny. Ve volných chvílích jsme
lenošili, hráli „plážovou přehazovanou“, kopali si s
míčem nebo třeba pod dohledem vyrazili na průzkum
(okolí) potoka a řeky. V pátek jsme bohužel už jeli
domů. Ještě v pondělí jsme měli ve třídě party a
společně dojídali první cenu ze soutěže. Na škole v
přírodě se nám moc líbilo!
Kačka Chmárníková a pan Zálesák, 5.A

Koncert ZUŠ open
Základní umělecká škola uspořádala 31. května
koncert žáků a učitelů. Tato akce byla připojena k
III. ročníku celostátní akce s názvem ZUŠ OPEN, ve
které bylo zapojeno 429 základních uměleckých
škol v České republice a celkem 251 218 žáků
hudebního, výtvarného, tanečného a literárnědramatického oboru. Smyslem tohoto projektu je
představit široké veřejnosti základní umělecké
vzdělávání ve veřejném prostoru. Letos se počasí
vydařilo a koncert žáků a učitelů jsme si tak mohli
všichni vychutnat pod širým nebem žlutického
amfiteátru.
V závěru programu zazněla píseň věnovaná
Miroslavu “ Dědkovi“ Zábranskému, který nás před
rokem opustil. Opět jsme mohli vidět a slyšet
zajímavé kombinace hudebních nástrojů v podání
žáků a také učitelů, kteří svým vystoupením mohli
motivovat žáky k dalšímu získávání zkušeností a
zdokonalování se ve hře na nástroje.

Velké poděkování patří žákům za skvělé výkony,
učitelskému sboru za přípravu a také žlutickým
maminkám, které zajistily přípravu a občerstvení
během celé akce.
Kdo přišel, mohl vidět a slyšet naše šikovné a
talentované žáky, kteří se v dnešní době plné
internetu, mobilů a tabletů alespoň pár hodin
týdně věnují něčemu smysluplnému, ať už hraní na
nástroje nebo tancování a výtvarnému oboru.
Kdo nepřišel, o hodně přišel.
Na závěr bych chtěl všem žákům a kantorům
popřát slunečné prázdniny, hezkou dovolenou a
zasloužený relax a odpočinek.

Petr Levanský

Spolupráce se SLŠ
Ve dnech 17. až 19. 5. 2019 a 14. až 16. 6. 2019
zorganizovala Střední lesnická škola ve Žluticích
pro žáky 7. a 8. tříd naší ZŠ a ZUŠ Žlutice oborové
vzdělávací kempy. Akce byla realizována v rámci
podpory z Evropských strukturálních a investičních
fondů; OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dívky a
chapci se v rámci dvou prodloužených víkendů
seznamovali v malebném prostředí Bublavy s
obsahem učebních oborů Lesní mechanizátor a
Zahradník. Žáci se tak v průběhu prvního kempu
dozvěděli důležité informace o práci lesního
mechanizátora, vyzkoušeli si práci se dřevem a
dozvěděli se plno užitečných informací o lese.

Druhý kemp seznámil žáky s lesním prostředím,
využitím přírodních materiálů při aranžování a
květinových vazbách. Celým programem žáky vedli
zkušení lektoři ze Střední lesnické školy ve
Žluticích, za což jim patří velký dík. SLŠŽ s námi
spolupracuje i v rámci organizací Dnů Země, kdy
žákům předává cenné informace o lesním
prostředí a seznamuje žáky se spoustou
zajímavých praktických ukázek. Budeme se těšit na
další spolupráci v novém školním roce. Lesu zdar!
Michaela Maňáková

Česko-německý projektový týden v Teuschnitz
Tento rok jsme se projektového týdne na téma
Zdravý životní styl zúčastnili již po páté. Jako vždy
je tato akce určena dětem čtvrtých tříd.
Celý týden se dělí na dvě hlavní části – teoretickou
a praktickou. V té první se děti dozví např., kolik
vody obsahuje lidské tělo, v jakých potravinách je
vysoký obsah škrobu, jaké potraviny jsou tučné,
kolik cukru obsahuje limonáda či jakým sportem
nebo jakou prací spálíme nejvíce kalorií.
V části praktické si děti vyzkoušely připravit oběd
nebo odpolední svačinu – vařili jsme špagety,
zeleninový předkrm a ovocný zákusek nebo jsme
pekli muffiny.
Byli jsme často venku. Od dlouhé vycházky s
nordic-walkingovými holemi nás neodradilo ani
počasí. Zajímavé byly i hry v lese, ten jsme
poznávali všemi smysly – vynechali jsme snad jen
chuť. V tělocvičně jsme se učili vnímat sami sebe,
hlavně naslouchat svému tělu.
V rámci jazykové animace (Tandem) jsme se
pokoušeli naučit i pár německých slovíček a
naopak, učili jsme německé děti češtinu. Někdy to
bylo docela zajímavé.

Telefon do ZŠ: 353 393 243
Telefon do školní jídelny: 725 958 984
e-mail školy: posta@zszlutice.cz

K dispozici nám byl celý dům „Am Knock“. Mezi
aktivitami jsme měli takzvané aktivní přestávky,
které jsme trávili buď venku na fotbalovém hřišti,
v herně a nebo v altánku, kde byl stolní tenis nebo
stolní fotbal. Zkrátka každý si našel to své.
Sympatické na takovýchto akcích je, že děti tráví
celou dobu s dětmi z Německa. Daří se tak
postupně odbourat stud a strach z jazykové
bariéry. Děti poznají jiné zvyklosti a odlišnou
kuchyni.
Do letošního roku byl projekt dotován, což pro nás
znamená, že jeden žák zaplatil za celý týden
pouhých 35 Euro. Nejvíce nás potrápily cestovní
náklady, které se bohužel stále navyšují.
V tomto roce projekt vypršel, a tak budeme hledat
prostředky k jeho pokračování. Snad se to podaří a
my budeme moci pokračovat v této dnes již
tradiční akci!
Vendula Kuchtová

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

