
Aktuality 
   Blíží se  poměrně dost 
rychle a neodvratně konec 
školního roku a s ním i oblí-
bené třídní výlety. Každá 
třída už má patrně naplá-
novaný svůj výlet / o tom 
až příště/. Dnes jen krátká 
zmínka o cestách, které již 
začaly. Začátkem května 
jelo devět žáků s panem 
učitelem Kupkou do Anglie. 
15. května se vydalo čtyři-
cet žáků naší školy na dlou-
hou cestu k moři  s příjem-
nou zastávkou v největším 
italském zábavním parku 
Miralabindii.  
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Rozhovor s p. uč. Stanislavem Nožkou 
Co říkáte na učitele, kteří TV vyučují? Zajímá vás něco o p. uč. Noţkovi, který zde učí uţ deset let?Zde máme pár otázek a  odpovědí: 

 

Co jste studoval a kde jste studoval? 

Mechanik, opravář zemědělských strojů a Universitu Palackého v Olomouci FTK-

fakulta tělesné výchovy. 

Čím jste se chtěl stát , než jste se rozhodl být učitelem? 

Rozhodl jsem se na poslední chvíli. 

Jaké máte koníčky? 
Příroda, skateboarding, volejbal, výţiva, atletika. 

Máte nějaké domácí mazlíčky? 

Andulku a plno roztočů. 

Jaký je váš nejoblíbenější sport? 

Volejbal, skateboarding-slalom. 

Kterou třídu učíte nejraději? 
Svou 6.B, ale samozřejmě i jiné třídy. 

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

Chutná mi všechno, akorát některé věci omezuji například uzeniny, jednoduché 
cukry a různé chemické látky přidávané do potravin a pití. 

Jak byste si představoval situaci, kdyby místo našeho kiosku zde byl biokrámek? 

Já od začátku mluvil o zdravé výţivě z kiosku, někdo účelově udělal biokiosek. Je smutné, kdyţ vznikne z pojmu průjem… Průjmu se pak kaţdý 
bojí. Málokdo ale chápe, co se v lidském těle děje při provozování nezdravého způsobu ţivota. K lékaři pak lidé chodí, aţ kdyţ je něco bolí. A 

právě takovým lidem ti zdraví platí zčásti léčbu. Schválně jaké návyky bude mít tato a další generace..! 

Jaký máte názor na předčasný sex? 
Z nudy se dá dělat cokoli. Nuda je nepřítelem sebeovládání, protoţe lidské pudy jsou nízké. 

Pijete nebo kouříte? 

Dvakrát za rok  si dám vodní dýmku při společné akci a pokud jde o alkohol, snaţím se ho pít opravdu jen pro zdraví. 
 

Za rozhovor děkuje Veronika Totušková a Lenka Winterová 

GYMNASTIKA 
 Dne 29.4. 2009 se uskutečnila soutěţ 

v gymnastice na Masaryčce. Této soutěţe se zúčast-

nili ţáci 8. a 9. tříd ze ZŠ Masarykova a  

ZŠ Na Lukách. 

Dívky z naší školy se umístily takto:  

3. místo - Denisa Hasilová 

2. místo - Adriana Jaščevská 

K vašemu umístění GRATULUJU-

ME! 

 

Udělali jsme rozhovor s jednou z účastnic této soutě-

ţe Lenkou Winterovou: 

 
Na jakou školu se chystáš po 

základce? 

Chtěla bych na hereckou konzer-

vatoř nebo na učitelku. 

Jaký styl hudby se ti líbí? 

Mám ráda HIP HOP a Disco. 

Co ráda děláš ve svém volném čase? 

Tancuju HIP HOP a poslouchám hudbu. 

Co tě nejvíc baví ve sportu? 

Skok do výšky a můj osobní rekord je 115 cm. 

Jak se ti cvičilo na Masaryčce? 

Mají blbou kladinu, ale hrazda se mi líbila. 

Mrzí tě, ţe ses neumístila? 

Ne, jsem ráda, ţe jsem si mohla zacvičit. 
Ptala se Markéta Kopecká a Daniela Hegrová 

 

 
 

  

              SKOK VYSOKÝ NAPOSLEDY 

    

  Dne 11.4.2009 se na ZŠ Masarykova konal poslední závod ve skoku 
vysokém. Zúčastnili se : Martin Dobeš (141 cm) a Michal Sláma 

(146cm), který se umístil na krásném 2.místě a k tomu dostal pohár a 

medaili. Martin Dobeš se umístil na pěkném 4.místě, Václav Werner 

skončil sedmý a Marek Lorenc dvanáctý 

 

VOLEJBAL 
 Volejbal se konal 6.4.2009 na gymnáziu. Zúčastnila se : ZŠ 

Masarykova, ŢŠ Na Lukách A, ŢŠ Na Lukách B a  

ŢŠ Na Lukách C 
Umístění druţstev: 1. ZŠ Na Lukách C (9.B)  

   2. ZŠ Masarykova  

                                   3. ZŠ Na Lukách B (8.B)  
   4. ZŠ Na Lukách A (8.A). 

9.B. postupuje do dalšího kola, tak jim fanděme. 

 

POHÁR ROZHLASU 
 Pohár Rozhlasu se konal 7. 4. 2009. 

Účastníci soutěţe byli ze ZŠ Na Lukách, ZŠ Ma-
sarykova a Bystré. Pohár se skládal z několika 

disciplín: štafeta na 60 metrů, vrh koulí, 60 metrů 

sprint,1500 metrů a další. 
Úspěchy našich ţáků: 

Luboš Lejhanec získal 1. místo ve vrhu koulí,  

Václav Werner vítěz v běhu 1500 m,  Stanislav Paulíček na 2. místě. 
Marek Lorenc skončil jako 3. ve skoku vysokém. Na 60 m doběhli na 

druhém místě Martin Dobeš a František Boštík.  

ZŠ Na Lukách postupuje do dalšího kola v Poháru rozhlasu. 

 

Sepsal Jakub Dittrich a  Martin Dobeš 

  

Jak hodnotíte chování dětí, které se zde stravují? 

Děti jsou moc hlučné, ale některé jsou i hodné a slušné. 

Jak jste spokojeny s vybavením kuchyně? 

Teď je to uţ dobré. Máme novou vzduchotechniku a jinak 

jsme spokojené. 

Máte s ostatními kuchařkami dobré vztahy? 

Máme skvělé vztahy a moc si rozumíme. 

Chodíte do své práce rády? 

Ano, chodíme. 

A proč? 

Po všech stránkách, líbí se nám tady. 

Myslíte si, ţe vaříte zdravě? 

Tak napůl, kdyţ vaříme moc zdravě, tak to děti zase vyhazují. Ale 

snaţíme se vařit zdravě a hlavně chutně. 

Co byste vzkázaly všem strávníkům školní jídelny? 

Aby se lépe chovali, někdy není slyšet vlastního slova. 
 

Ptali se Míša Romportlová a Dana Škorpíková. 

SOUTĚŢNÍ OTÁZKA: KDO STOJÍ VPRAVO ZA PANÍ UČITELKOU ŠVIHLOVOU NA JEJÍ FOTOGRAFII V TOMTO ČÍSLE? 

První odpověď zaslaná na známou adresu joe.azbest@seznam.cz vyhrává  poukaz v hodnotě 300 Kč na  zboţí v knihkupectví Dolejš.  

Malá nápověda: odpověď najdete např. na stránkách školy. 
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Tento plátek není nikde registrován a je vydáván pouze pro potřeby ZŠ Na Lukách v Poličce 

ZÁSTUPCE FIRMY ENTER JIRKA TRÁVNÍČEK ZVANÝ TRAVEX PŘEDÁVÁ CENY 

VÍTĚZKÁM SOUTĚŢE O NÁZEV ŠKOLNÍHO ČASOPISU 
 

VŠECHNA FOTA DAVID LAPÁČEK A FILIP ŠKODA 

ROZHOVOR S KUCHAŘKAMI Z NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 


