
ŘEV   ŽACTVA 
Číslo 4       Školní časopis ZŠ Na Lukách          leden 2010 

s paní učitelkou Blankou Šplíchalovou  

 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 
Nemám. 

 

Kde a co jste vystudovala? 
Nejdříve jsem studovala v Poličce na Gymná-

ziu, dále jsem vystudovala Jazykové gymnázi-

um v Brně a nakonec Pedagogickou fakultu v 

Brně. 

 

Co děláte ráda ve volném čase? 
V zimě ráda jezdím na běžkách a v létě trávím 

čas u vody. 

 

Jak dlouho učíte na této škole? 
Od začátku 

 

Jaké je vaše oblíbené zvíře? 
Mám všechna zvířata stejně ráda. 

 

Jaké jste znamení? 
Rak 

 

Čím jste se chtěla 

stát jako malá? 
Jako malá jsem se 

chtěla stát prodavač-

kou. 

 

Kolikrát jste byla třídní učitelkou? 
Mnohokrát. 

 

Máte nějaké hezké vzpomínky na vaši bývalou 

třídu? 
Ano mám.Moc ráda vzpomínám na své bývalé 

žáky.S některými se navštěvujeme. 

 

Sportujete ráda? Popřípadě co Vás baví nej-

víc? 
Turismus a  jak už jsem jednou říkala ráda pla-

vu a jezdím na běžkách. 

 

Jakou zemi máte nejradši?  
Jednoznačně Francii. 
   Připravila L.Winterová, V. Totušková 

 

Dne 9. 12. 2009 se na polič-

ském gymplu konal florba-

lový turnaj. Turnaje se zú-

častnily tyto školy: ZŠ Na 

Lukách, ZŠ Masarykova,  

Gymnázium Polička, ZŠ 

Bystré. Z naší školy se zú-

častnila dvě družstva, dívky 

z 8. třídy a dívky z 9. třídy. Na prvním místě se umísti-

ly holky z naší osmičky a ty také postoupily do okresní-

ho kola ve Svitavách.  

Okresní kolo proběhlo dne 12. 12. 2009 v SY. Osmač-

ky se umístily na krásném třetím místě, ale do dalšího 

kola bohužel nepostoupily.Tomuto družstvu děkujeme 

za dobrou reprezentaci naší školy a přejeme spoustu 

úspěchů do dalších let. 

                     

Daniela Hegrová a Markéta Kopecká                                

 

 
 

 

 

 

Před vánočními prázdninami se v naší tělocvič-

ně /22.12.2009  /konala hra Plavky. 

Zúčastnila se 9.B. 

                     9.A. 

                     8.A. 

                     7.třída  

                     6.třída 

Rozhodčí byl pan učitel Němec 

Hra probíhala dobře, až po pár zápasech se začalo 

hrát trochu tvrději,ale nikdo si nestěžoval. 

UMÍSTĚNÍ:1. místo- 8. A.  

                    2. místo- 7. třída 

                    3. místo- 9. A. 

                    4. místo- 9. B. 

                    5. místo- 6. třída 

    Martin Dobeš 

 

Opět nám napsaly naše „adoptované“ děti z Indie. 
Drazí dárci, 

Přeji vám krásné svátky. Studuji velmi dobře, ve škole se máme také dobře, poslední zkoušky jsem 

složila na výbornou. Už se těším na vánoční prázdniny, chci se učit i o prázdninách. Můj tatínek 

pracuje jako tesař, maminka je doma a stará se o domácnost. Děkujeme za pomoc, jsem ráda, že 

mohu chodit do školy, až vyrostu, budu mít i dobrou práci, jsem vám velmi vděčná, že mi umožňuje-

te studium. Moje rodina vám také přeje 

krásné svátky a všechno nej.    

      

   S láskou Ashika 

                 

       překlad dopisů p. uč. Zeman 

 

 

Febin nám také napsal dlouhý dopis, 

ale je napsán obyčejnou tužkou a špat-

ně čitelný, obsah je podobný, také přeje 

krásné svátky a  děkuje za naši pomoc. 

Obě děti k dopisům nakreslily obrázky. 

Nyní máme odepisovat my, poněvadž 

nejvíce přispěla 4. třída, bude tentokrát 

psát za celou školu tato třída. 

Redakční rada 
9.A:   David Lapáček, Dominika Simonová, Petra Smolková,  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, Michaela Romportlová, Dana Škorpíková 

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 

A je tady rok 2010!  

 Za celou redakci Vám přejeme 

krásný nový rok, plný zážitků, lásky 

a hlavně úspěchů. 

 
 Letošní deváťáci byli postaveni 

před velké rozhodnutí—vybrat si střed-

ní školu a směr, kterým se vydají. Není 

lehké se rozhodnout, protože výběr 

školy pro budoucí povolání je velice 

důležitý. Pokud se vám nepodaří dostat 

se na školu, kterou máte vysněnou, ne-

ztrácejte naději, protože je spousta ji-

ných možností… 

               redakce 


