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s p.učitelem  

Radkem Zemanem 
 

 

 

Co jste studoval a kde jste vystudoval ? 

Gympl Litomyšl, Pedagogická Litomyšl a Jazyková 

Pardubice. 

 

Čím jste se chtěl stát, když jste byl malý kluk? 
Cukrářem. 

 

Jak jste se dostal k profesi učitele (a proč)? 

Přišel jsem z vojny a náhodou se mi nabídla  práce 

učitele. 

 

Proč učíte zrovna angličtinu a co Vás na ni baví? 

Baví mě práce s dětmi, ale spíše se staršími (2. stupeň.) 

 

Je náročné učit AJ? 

Jak koho. 

 

Co říkáte na naši třídu (9.B)? 

Mám ji rád, jsem na ni pyšný a mám z žáků radost. 

Není to sice třída výběrová, ale hezky se mi tam pracu-

je. Chodit do této třídy je prostě pohoda. 

 

Kam chodí Vaše děti na školu? 

Nejstarší dcera chodí na stavebku do Vysokého Mýta, 

další dvě jsou žákyně devátých tříd na ZŠ. 

 

Přál byste si, aby Vás Váš potomek následoval 

v profesi učitele? 

To nemohu určit, myslím, že mě následovat nebudou. 

 

Jak staré jsou Vaše děti? 

Dohromady 46 let. Jinak osmnáctiletá a dvě čtrnáctile-

té. 

 

Máte doma nějaké zvíře (přál byste si nějaké)? 

Máme andulku, jednu rybičku, osmáka, králíka a na 

Vánoce ve vaně kapra. Na kapra se těším každý rok. 

 

Co Vaše hoby? 

Hudba, historie, motorismus. Rád cestuji. 

 

Přál byste si uskutečnit nějaký Váš životní sen? 

Přál bych si navštívit hodně vzdálenou zem = Mongol-

sko 

                            Připravila L.Winterová, V. Totušková 

Přespolní běh                       
 

Dne 1. října 2009 se v poličském Liboháji uskutečnilo oblast-

ní kolo přespolního běhu. Mezi sebou soupeřili žáci ze ZŠ Na 

Lukách, ZŠ Telecí, ZŠ Masarykova Polička, ZŠ Korouhev, 

ZŠ Pomezí, ZŠ Borová a ZŠ Bystré. 

Do okresního kola, které se konalo 7. 10., postoupily tyto 

dívky z naší školy: 

3. třída - Karasová Kateřina 

            - Šafářová Natálie 

            - Quitová Barbora 

 

4. třída - Dvořáková Kristýna 

 

5. třída - Hanusová Doris 

            - Sršňová Helena 

            - Báčová Michaela 

 

6.-7. třída - Kozlová Karolína 

                 - Štěpánková Simona 

Dívky z 6.-7. tříd ze ZŠ Na Lukách Kozlová, Ště-

pánková, Šmídová, Kašparová zvítězily jako 

družstvo z oblastním kole a toto družstvo se 

v okresním kole umístilo na 3. místě.  

GRATULUJEME!!! 
  Připravila M. Kopecká, D.Hegrová 

 

 
 

 

¨ 

Přespolní běh                       
Kategorie ţáci : 

2.třída : 

1.místo –Čáslavský David ve skvělém čase 6:15 

 

4.třída : 

1.místo-Jukl Martin na suprovém čase 5:06 

4.místo- Jílek Jiří v čase 5:26 

 

5.třída : 

3.místo -  Hasoň Stanislav v čase 8:02 

 

2.stupeň 

V kategorii 6. -7. třídy se žák Knettig Jaroslav umístil 

na 2.místě v čase 7:40 

 

V kategorii 8. -9. třídy se umístil 

Pazdera Aleš na 3.místě v čase 8:51. 

Gratulujeme žákům těchto tříd ke 

skvělým výkonům a přejeme jim hod-

ně zdaru ve sportu. 

 

SPORTU ZDAR!!!!!!!!!!!! 
                              redaktoři Martin Dobeš a Jakub Dittrich. 

  Drazí dárci, 

Vaše milující Ashika Vás zdraví a přeje Vám lásku. 

Celá moje rodina se těší dobrému zdraví a očekávám, 

že i  Vy a Vaši drazí jste v pořádku. Studuji dobře 

díky Vaší pomoci a požehnání. 

Ve škole jsem měla závěrečné zkoušky, tvrdě jsem 

pracovala, dobře studovala,  složila jsem zkoušku a 

obdržela dobré známky ve všech předmětech. Děkuji 

Vám velmi mnoho za Vaši laskavou pomoc, díky ní 

mohu studovat. 

Ráda bych se rozloučila slovy se spoustou lásky a 

sladkými polibky. 

     Vaše milující Ashika 

 

 

Drazí dárci, 

Váš Febin Vám přeje zdraví a lásku a děkuji. Já a 

celá rodina se cítíme dobře. Oslavil jsem své naroze-

niny. Ve škole jsem měl závěrečnou zkoušku, udělal 

jsem ji a dostal dobré známky. V létě jsem byl na 

pětidenním táboře, který organizovaly řádové sestry. 

Staraly se o nás velmi pěkně a naučily nás pěkné 

písničky. Dělali jsme spoustu zajímavých věcí. Po-

tkali jsme své staré přátele a dobře se bavili. Dostal 

jsem Váš dopis a cítil jsem se velice šťastný. Děkuji, 

že jste mi ho poslali, na fotce Vám to moc sluší. 

Chodím do školy bez problémů a dobře studuji. 

Rád bych Vám poslal těchto pár slov a poděkoval 

z celého srdce. 

      Váš Febin                           

Koncem listopadu proběhne opět sbírka na pomoc dětem v Indii = ADOPCE NA DÁLKU,  

snad vám není lhostejný osud jiných a budete se snaţit pomoci. 

Redakční rada 
8.A:  Lucie Hasoňová, Michal Komárek, Filip Kukla, David Lapáček, Dominika Simonová, Petra Smolková, Veronika Štěpánková, Filip Škoda 

8.B:  Radka Cacková, Martin Dobeš, Jakub Dittrich, Tereza Gutveisová, Daniela Hegrová, Ludmila Hlávková, Markéta Kopecká, Anna Roušarová, Petra Smejkalová, 

Aneta Tomešová, Lenka Winterová, Veronika Totušková,  

Zpravodajka z parlamentu: Tereza Gutveisová      Učitelský dohled: Zuzana Marešová a Petr Erbes. 

Tento plátek není nikde registrován a je vydáván pouze pro potřeby ZŠ Na Lukách v Poličce 

Pan učitel Karel Němec slaví 

významné ţivotní jubileum. 

Přejeme mu hodně sportov-

ních úspěchů našich ţáků, 

zdraví a pevné nervy. 

Dopisy z Indie od Ashiky a Febina 

 Většina žáků naší školy se zúčastnila představení hry Aloise 

Jiráska Lucerna. Jedná se o nejhranější a nejznámější českou divadelní 

hru, patřící k základům české kultury. Poličští ochotníci doposud sehrá-

li celkem osm představení z toho čtyři pro školy. Ačkoliv jsem byl k 

vidění spíše v zákulisí jako inspicient, než jako herec, přeci jen mohu  

s klidným svědomím oznámkovat diváky z pohledu herců. Věřte tedy, 

že školám by na pomyslné stupnici byly přiděleny tyto známky: 

Gymnázium.……………...  1  

Červená škola…………… 1- 

Ostatní střední školy……. 2- 

ZŠ Na Lukách…………… 3- 

 Proč gymnazisté ani nešpitli a proč žáci z „Červené“ školy doká-

zali sledovat děj, bavit se divadlem a nikoliv mezi sebou? Proč se žáci 

naší školy chovali tak, že mi bylo  před spoluherci téměř až trapno? 

Jaký je rozdíl mezi námi a ostatními?  

 Vím, že řada z vás řekne, že to byla dlouhá, nudná, zastaralá, 

nezáživná a trapasácká hra, která vás nebavila. Proč ale totéž neřekli 

ostatní? 
 

Otázky nejen sobě kladl Petr Erbes 


