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Noc s Andersenem
Již několik let se naše škola pravidelně zapojuje do akce Noc s Andersenem. Jedná se o akci k podpoře dětského
čtenářství, kterou pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (Skip) ČR k
Mezinárodnímu dni dětské knihy slavenému v den narození Hanse Christiana
Andersena (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875).
Akce byla vždy určena žákům 1. stupně. Jednotliví učitelé uspořádali pro své
děti „Spaní ve škole“, a to ze čtvrtka na pátek. Během večera se žákům
předčítalo z předem daných titulů autorů, kterým byl daný ročník věnován.
Předčítali učitelé, ale zúčastnili se i někteří rodiče, pro které to byla zajímavá
zkušenost a zážitek. V pátek se pak děti věnovaly plnění různých úkolů
spojených s tématem.
Loni, kdy se jednalo již o 20. ročník, se bohužel vzhledem ke koronavirové
situaci akce uskutečnit nemohla. To se měli také zapojit žáci 2. stupně.
Letošní 21. ročník již proběhnout mohl, i když v upravené verzi. Jednalo se o tzv. „Týden čtení“. A skutečně jsme
nepromarnili ani jeden den. Ke spaní ve škole opět nedošlo. Byli jsme ale každopádně rádi, že nám žáci nastoupili do
školy. A to bylo hlavní. Letošní téma bylo 80. výročí vydání knihy Záhada hlavolamu, ale také hlavolamy celkově.
Mladším žáků byly určeny knihy dalších jubilantů roku 2021, a to Františka
Hrubína, Václava Čtvrtka, Radka Pilaře či 75. narozeniny časopisu
Mateřídouška. Paní učitelky si pro své žáky z nižších tříd vybraly čtení z knih
Václava Čtvrtka. Ve 4. třídách a v 5. třídě četli již z knihy Jaroslava Foglara
Záhada hlavolamu. Téma Noc s Andersenem se promítla také i do dalších
hodin, například do hodin matematiky, výtvarné výchovy nebo člověk a svět
práce, kde děti plnily různé aktivity.
Součástí Týdne čtení bylo online
„Čtení v pyžamu“. Dvakrát v týdnu
dětem z prvního stupně učitelé předčítali ve večerních hodinách úryvky
z vybraných knih. O úspěšnosti této akce vypovídá i to, že někteří posluchači
(či jejich mladší sourozenci) během online čtení usnuli. Jak jsem se již
zmínila, do akce se zapojili i žáci 2. stupně. Vybrané děti chodily každý den
předčítat z knih svým mladším spolužákům a v některých hodinách,
především v českém jazyce, plnily další úkoly. Samozřejmě se také četlo, a to
právě z knihy Záhada hlavolamu. Všechny děti měly kromě jiného možnost si některé hlavolamy prohlédnout,
dokonce si je i vyzkoušet. Hlavolamy zapůjčili někteří žáci, ale také kolegové.
Myslím si, že se celý týden opravdu vydařil a všichni pevně doufáme, že příští ročník proběhne tak, jak má. Tedy i se
spaním ve škole, což je pro děti opravdu vždy velký zážitek. Ale také pro zúčastněné rodiče.
Mgr. Petra Janouškovcová

Exkurze Kladská
20. května se žáci 2. a 3. ročníku vydali po dlouhé covidové pauze na jejich první letošní výlet, který byl
zaměřen na exkurzi do Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les. Naším cílem byla
naučná stezka Kladská. Než jsme dojeli do
samotného cíle, zastavili jsme u přírodní
rezervace jménem Smraďoch kde jsme
poté popošli cca 1 km k Farské kyselce,
která má svůj lesní pavilonek. Během
vycházky se děti dozvěděly mnoho
zajímavostí. Exkurze tedy splnila svůj účel, jímž je naučit poznávat a
chránit naši přírodu.
Zuzana Pehová

Zápis
V měsíci dubnu proběhl zápis dětí do 1. tříd. Jak minulý, tak letošní zápis nám překazila pandemie.
Nedovolila nám prezenční formu, proto jsme zvolili formu on-line.
První on-line schůzka proběhla s rodiči předškoláků 24. 3. 2021 v prostředí Google Meet. Zde jsme
informovali rodiče o on-line přihlášce a předali jsme také základní informace k organizaci školního roku.
Rodiče odesílali elektronické přihlášky a poté byla domluvena individuální schůzka.
„Tradiční“ zápis proběhl on-line 20. 4. 2021. P. učitelka J. Šmidmajerová připravila základní informace k
chodu 1. třídy a informovala o tom zákonné zástupce. P. učitelka Z. Pehová si připravila pro děti on-line
úkoly. Děti byly velmi snaživé a myslím, že i v této podobě se nám zápis povedlo zrealizovat.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za spolupráci paním učitelkám a zároveň všem rodičům, že i v této
podobě jsme zvládli děti „zapsat“.
Pokud nám situace dovolí, sešli bychom se s rodiči a dětmi v červnu prezenčně při prohlídce školy.
Mgr. Monika Volemanová

Otevření hřiště pro veřejnost
Od června 2021 škola otevírá víceúčelové hřiště k volnému přístupu pro veřejnost v hodinách mimo školní
vyučování. Žádáme však o dodržování Provozního řádu hřiště.

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Školní kuchyně poskytuje stravu ve školní jídelně i zájemcům z řad veřejnosti. Nabízíme výběr ze dvou
druhů jídla každý den, zdravou a vyváženou stravu a rozumnou cenu stravování. Aktuální cena oběda je
80,- Kč. Za daných opatření je možný odběr stravy v jídlonosičích. Po skončení omezení ve stravování bude
možné se stravovat přímo v jídelně.
Pro léto plánujeme i provoz školní jídelny o letních prázdninách. Vařit bychom pro cizí strávníky měli od 2.
8. do 31. 8. 2021 (pokud nebude zájem o cizí stravování v počtu min. 20 strávníků, kuchyně vařit nebude).
Přihlásit se ke stravování nebo získat bližší informace můžete u vedoucí jídelny, paní Šárky Švambergové,
telefon 725 958 984.
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

