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Tentokrát jsme udělali rozhovor s 

panem učitelem  

Davidem Šafářem, který je na naší 

škole zástupcem ředitele. 

 

 

Co jste studoval ,a kde? 
Gymnázium v Poličce a Pedagogickou fakultu v Hradci 

Králové. 

 

Jaké jsou vaše záliby? 
Především rodina, sport a hudba. 

 

Jaké jste znamení? 
Beran 

 

Co se vám líbí na postu zástupce ředitele?A chtěl byste 

se stát ředitelem této školy? 
Líbí se mi, že je to pestrá práce.V současné době bych se 

nechtěl stát ředitelem této školy. Potřebuju zkušenosti. 

 

Jaký máte názor na chřipkové prázdniny? 
Chřipkové prázdniny budou, až budou potřeba. Myslím 

si, že na této škole taková situace ještě nenastala. Je vidět,  

že jsme zdravá škola. 

 

Co se Vám líbí na této škole?A co byste naopak změnil? 
Líbí se mi otevřenost některých žáků.Chtěl bych změnit 

to, aby se k sobě žáci a učitelé chovali hezky. 

 

Máte domácího mazlíčka?A jakého? 
Můj domácí mazlíček je moje nejmladší dítko(Samík). 

A jinak máme osmáky. 

 

Proč Vás baví práce s dětmi? A jak jste se k této profesi 

dostal? 
Protože mě baví být s dětmi.Už jako student jsem vedl 

nějaké kroužky, popřípadě tábory. 

 

Jaký sport Vás baví nejvíce a proč? 
Baví mě míčové sporty. Protože je to kolektivní hra. 

 

Těšíte se na Vánoce?A věříte na Ježíška?  
Na Vánoce se těším a věřím, že nám Ježíšek donese 

spoustu dárků a že z nich budeme mít radost. 

 

Co byste nám popřál k Vánocům,? 
Abyste si odpočali, abyste měli klid a pohodu v rodině, 

abyste se nehádali  a dostali dárky, které si přejete.        
   Připravila L.Winterová, V. Totušková 
 

   

  Dívčí florbalový turnaj  
4.- 5. tříd se uskutečnil na ZŠ Masarykova ve středu 11. 

11. 2009. V soutěži naši školu reprezentovaly tyto dív-

ky: 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Doris Hanusová Růžena Grubhofferová, Jaroslava Štrumfová, Nela 
Navrátilová, Helena Sršňová, Nela Kábelová, Kristina Dvořáková, 

Vendula Grubhofferová 

Toto družstvo se umístilo na 1. místě!  

GRATULUJEME!!! 
Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a doufá-

me, že se vám bude dařit i v příštích letech. 

                              Daniela Hegrová a Markéta Kopecká 

 

 
 

 

 

V listopadu se žádné soutěže a turnaje nekonaly, takže jedno 

oznámení : 

 

Oznámení pro první stupeň 
Na letošní předvánoční čas dívky z 9.B pro Vás 

připravily na 22. prosince zábavný program. Jedná 

se o velký karnevalový rej. Obsahem tohoto pro-

gramu jsou hry pro každého i chvilka na tanec. 

Poslouchat budeme hudbu jak vánoční, tak i mo-

derní. Doufáme, že všichni mladší žáci se na akci 

budou těšit, a že si připraví pěkné a zajímavé 

masky. Mohou se zapojit i učitelé. Nejlepší masky 

budou oceněny. Tak se snažte. Když Vás napad-

ne, jak program obohatit, tak za námi  přijďte, uví-

táme každý nový nápad.  My se těšíme na vaše 

kostýmy a na Vás. 

                                                                                                          
     Tereza Gutveisová 

Exkurze 8.B a 9.B v České televizi 
Ve čtvrtek 12. 11. jsme vyrazili do Prahy na exkurzi. Nejprve jsme 

navštívili Českou televizi. Na začátek nám promítli dva filmy o 

celém areálu ČT, protože vše projít je nemožné. Prohlédli jsme si 

studia, kde se natáčí zná-

mé pořady, viděli jsme, 

jak se vyrábí různé kulisy 

a také jsme si mohli vy-

zkoušet paruky, kostýmy 

a práci s kamerou. Velký 

zážitek určitě byl vidět Jů 

a Hele a další známé osobnosti, které vystupují v televizi, 

při natáčení. Z televize jsme jeli na 

Vyšehrad. Celý jsme si ho prošli a 

zastavili se i na Slavíně, kde jsou 

hroby známých osobností. Pak 

jsme se přesunuli k nákupnímu centru, kde byl rozchod. O půl páté jsme 

plní zážitků spokojeně odjížděli domů.  
        Michaela Romportlová 

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

9.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 

Adopce na dálku 
Milí spolužáci,  

letos se bude opět vybírat peněžní příspěvek na 

adopci na dálku. Jak víte, Febin a Ashika 

si s námi dopisují a posílají nám i výsledky ze 

školy. Prosím, přispějte, aby mohli chodit dál do 

školy. Pomáháme jim, ale i jejich rodinám a díky 

tomu můžeme být na sebe hrdí. Udělejme vše, co 

je v našich silách, aby nám tento pocit zůstal. 

Peníze se odevzdávají členům žákovského parla-

mentu, na 1. stupni třídním učitelům. Člen parla-

mentu si vede přesný zápis, kolik jste dali peněz 

a peníze odevzdá paní učitelce Marešové, které 

tímto děkuji i za Vás za její čas, který do toho 

investovala i všem učitelům, kteří se také podílejí 

na adopci na dálku. Peníze se vybírají do konce 

prosince. Děkujeme. 
     Tereza Gutveisová 

Všichni ţáci ze 7.A a 8.B, kteří se účastnili literární soutěţe Můj zvíře-

cí mazlíček, obdrţeli od Městské knihovny Polička poukázku  

na nákup knihy v hodnotě 200,- Kč. Blahopřejeme. 


