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Někteří z vás možná 
neznají sympatickou 

p.uč. Šimonovou. 
Letos k nám nastou-
pila s aprobací Aj-Čj 
a my jsme pro Vás 
zjistili pár odpovědí 
na některé otázky: 

 
Co jste studovala a kde jste vystudovala? 
Nejdříve jsem šla na Obchodní akademii ve 
Svitavách, ale po této škole jsem se rozhodla jít 
na jazykovou školu.Po ukončení jazykové školy 
jsem šla na  Pedagogickou fakultu v Pardubi-
cích. 
Proč jste si vybrala naši školu? 
Chtěla jsem práci poblíž Poličky, abych nemu-
sela dojíždět a  zjistila jsem, že zde hledají ang-
ličtináře. 
Kam byste šla, kdyby Vás nevzali na 
„pajdák“? 
Snažila bych se jít někam dál, ale jinak bych šla 
asi pracovat. 
Hrajete na nějaký hudební nástroj? 
Ne, nehraji, ale učila jsem se hrát na flétnu a na 

klávesy. Ráda bych se chtěla naučit hrát na ně-
jaký hudební nástroj. 
Jakou posloucháte hudbu? 
Jak kdy, záleží na náladě, poslouchám všech-
no. 
Jaké typy knížek čtete a jakou máte nejoblí-
benější? 
S knihami je to stejné jako s hudbou, čtu je 
podle nálady. Nejoblíbenější kniha je „Sny v 
okovech“ od Jozefa Leikerta. 
Máte nějakého domácího mazlíčka? 
30-ti kilogramového psa, křížence bernského 
salašníka a chodského psa. Má pět let a HOD-
NĚ energie.Také mám kočku (ďáblík). 
Jaké máte zájmy? 
Nejraději šiji na stroji a odreagovávám se uklí-
zením (takže uklízím pořád). A také si ráda hraji 
s mým psem a kočkou. 
Kouříte? 
Občas na nějakých oslavách. 
A co alkohol? 
Dříve jsem občas nějaký alkohol vypila, ale po-
sledních pár let mě to tolik neláká. 
                                    
   Připravila L.Winterová, V. Totušková 

 

  Na naší škole je pro holky málo spor-
tovních utkání. Jelikož kluci mají o dost více 
příležitostí ukázat své sportovní schopnosti, 
rozhodli jsme se, že se zeptáme několika dí-
vek, jaký na to mají názor: 
 
Aneta: „Kluci pořád něco hrají, ale holky ne-
mají žádný možnosti.“ 
Káťa: „Mohlo by se to zlepšit.“ 
Verča: „Mohlo by toho pro nás být víc.“ 
Petra: „Je to blbý.“ 
Dominika: „Je škoda, že se pro nás dělá má-
lo soutěží.“ 
 

A teď kluci: 
Pepa: „Je pravda, že soutěží je víc pro kluky, 
než pro holky.“ 
Lukáš: „Skoro jako diskriminace.“ 
 

No a nakonec naše názory: 
Markéta, co ráda sportuje: „Opravdu by 
soutěží mohlo být víc.“ 
Danča: „Mně je to celkem jedno, protože mě 
sport moc nebere.“ 
  Připravila M.Hromádková, D.Hegrová 

 

 
 

 

 

 

Malá kopaná 
Dne  25.9.2009 se konala Malá kopaná na 

T.G.Masarykově škole. 
Zúčastnily se :ZŠ Na Lukách A 
                       ZŠ Na Lukách B 
                       ZŠ  Pomezí 
                       ZŠ  Bystré 
                       ZŠ T.G.M. Polička 
 
Naše družstvo ZŠ Na Lukách B skončilo na 
2.místě díky dohodě s 9.B a 9.A. 
Jelikož 8.A. mohla jít do finále, tak 9.B. spolu 
s Míšou Komárkem udělali nejlepší show na 
hřišti. Výsledek skončil 5:1 pro 8.A., a tak po-
stoupila do finále. Čekalo se, že vyhrají , ale 
nakonec T.G.M. byla silnější. Tým 9.A. a 9.B. 
skončil na krásném, prostě nejlepším, posled-
ním místě. Prohráli na penalty! Gympl měl 
štěstí!!!!! 
 
       Napsal reportér sportovního vydání Martin Dobeš 
 

Výtvarná soutěž 
„Památky našeho kraje" pomalu přestávají sloužit jako zdroj 

fantazie, přitahovat svými tajemstvími a lákat k objevitelství. 

Ti nejmenší už si dobrodružství a napětí spojují spíše 

s televizí nebo novou videohrou, než s výletem na hrad 

Svojanov či Kunětickou horu. 

Náměty vztahující se k tématu „Památky našeho kraje" je 

možno uchopit skrze skutečnost, smysly, tajuplné příběhy, 

analytické úvahy či asociační proměny,...  

Jednotlivé práce nebo výtvarné celky mohou být objasněny  

krátkým textovým doprovodem. Výtvarné práce žáků je tře-

ba zaslat nejpozději do 31. 10. 2009 na adresu:  

Destinační společnost Východní Čechy,Jahnova 8 

530 02 Pardubice  
Ceny :1.místo - Playstation portable  

 2.místo - digitální fotoaparát  

 3.místo - mobilní telefon  

         4.- 20. místo - tričko Destinační společnosti Východní 

Čechy, čepice, propagační materiály  
                            Bližší informace :http://www.vychodni-cechy.info 

Pokud máte zájem, vyčleníme rubriku na vaše inzeráty : koupě, prodej, seznámení??? Inzeráty můţete zasílat 

na novou adresu redakce : revzactva@seznam.cz 
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        AKTUÁLNĚ 
 V srpnu se v Poličce konaly závody mistrovství Ev-

ropy ve skate slalomu. Z naší školy se účastnili:  
Jaroslav a Jakub Knettigovi, Roman 

Totušek,Vojta Valena a  
Vítek Hromádko.  

V kakegorii juniorů zvítězil 3x Jaroslav Knettig a stal 
se trojnásobným mistrem Evropy, Kuba Knettig 
obsadil dvě druhá místa..V kategorii ,,děti" Vítek Hro-

mádko obsadil tři 1. místa..Tímto Všem gratulujeme a 
doufáme,že se jim takto bude dařit i nadále..  
                                                              D. Škorpíková a M. Romportlová 


