
Mladší : 

1.místo 6.tř. 

2.místo 7.A 

3.místo 7.B 

ŘEV   ŢACTVA 
Číslo 6        Školní časopis ZŠ Na Lukách          duben 2010 

               

   Rozhovor s učitelkami: 
Otázky: 

1) Co a kde jste studovala? 

2) Čím jste se chtěla stát jako malá dívka? 

3) Jakou posloucháte hudbu? 

4) Jaké máte koníčky? 

5)Co vám dělá největší radost? 

6) Jaká je vaše nejoblíbenější knížka? 

 

 

p.uč. Zuzana Marešová 
1) Studovala jsem Gym-

názium ve Svitavách a 

Pedagogickou fakultu 

v Hradci Královém obor 

český jazyk—dějepis a 

výchovné poradenství na 

Karlově univerzitě. 

2) To se měnilo, vzpomínám si, ţe jsem se chtěla 

stát chemickou laborantkou, učitelkou ne. 

3) Různou, hlavně kdyţ to neřve. 

4) Nevím, jestli se to dá nazvat koníčkem, ale ráda 

pracuji na zahradě, na chalupě mě baví renovovat 

staré věci a ráda si přečtu hezkou knihu. 

5) Největší radost mi dělá vnouček Filípek. 

6) Těch je hodně, například  Svět bez hranic, Alchy-

mista, Malý princ…. 

 

p.uč Květa Kapounová 

1) Studovala jsem Gymná-

zium v Poličce a Pedago-

gickou fakultu v Brně. 

2) Chtěla jsem se stát uči-

telkou. 

3) Poslouchám všechno, ale 

nejraději mám folk. 

4) Moje koníčky jsou: práce na zahrádce a vycházky 

do přírody. 

5)Moji vnoučci a mám radost, kdyţ se lidé k sobě 

chovají hezky. 

6) Nemám nejoblíbenější kníţku, ráda čtu například 

ţivotopisné romány nebo příběhy podle skutečných 

událostí. 

 

 
    Připravila L.Winterová, V. Totušková 

Rozhovor s velmi úspěšnou 

dívkou  z 9.A  

Lenkou Navrátilovou : 
 

V jakých olympiádách si 

byla úspěšná? 

Čj - dostala jsem se do okresu 

Fy - v okresu jsem skončila na 3. místě 

M -  taky okres 

Pp - různé poznávačky 

Na jakou školu se hlásíš? 

Na Gymnázium v Poličce 

Co bys chtěla v budoucnu dělat? 

Chtěla bych být učitelkou na 1. stupni. 

Jaký předmět tě ve škole nejvíc baví? 

Matika a fyzika 

Co děláš ve svém volném čase? 

Nejradši čtu knížky 

A nakonec: Co ty a kluci? 

Teďka mám kluka 

 

Poznámka redakce: Kdo je ten šťastný nám Lenka 

neprozradila. ,,Leni, všichni ti to moc přejeme!“ 

 

 
                                    Daniela Hegrová a Markéta Kopecká 

 

 

 

 

BASKETBAL  

Dne 31. 3. 2010 se uskutečnil na ZŠ Masarykova 

turnaj v basketu. 

Zúčastnily se tyto školy: ZŠ Masarykova tým: 

A/B, ZŠ Na Lukách, Gymnázium             

Druţstvo ZŠ Na Lukách :    

Složení družstva zleva:Patrik Bednář, Ondřej Štefek, Filip Škoda, Martin 

Dobeš, Lukáš Navrátil, Libor Kučera, Jiří Nespěšný, sedící Jakub Dit-
trich. V týmu byl ještě Josef Jukl. 

Po zdlouhavém zápase to dopadlo takto:  

  1. místo ZŠ Masarykova A 

  2. místo ZŠ Na Lukách 

  3. místo ZŠ Masarykova  B 

  4. místo Gymnázium 
              Jakub Dittrich 

 

       

      23. 3. jsme se zúčastni-

li přednášky o Velikono-

cích. Šli jsme na Charitu v 

Poličce, kde byla přednáš-

ka  rozdělena na dvě části. 

V první nám pan farář 

z Jimramova povídal o 

Velikonocích z pohledu 

křesťanství, která je nám, 

myslím, dost známá. 

V druhé části jsme se do-

zvěděli, jak slaví Veliko-

noce Ţidé a jak to 

v minulosti probíhalo. 

Přednáška byla zajímavá a 

myslím, ţe nikomu neu-

škodí se něco takového 

dozvědět. 

 V polovině března 

ţáci devátých tříd měli 

moţnost ,setkat se s člově-

k e m  n a k a ţ e n ý m 

Aids“.Vyprávěl vše, co nás 

o této nemoci zajímalo a 

promítal krátké filmy. 

Myslím, ţe pro deváťáky 

to byl velice silný záţitek a 

všichni se z toho pouči-

li...Tuto besedu doporuču-

jeme i ostatním, rozhodně 

to není ztráta času. Všichni 

bychom jsme se měli za-

myslet nad tímto problé-

mem, protoţe je všude 

kolem nás a týká se to 

NÁS VŠECH.  
D. Škorpíková a M.Romportlová  

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 

 

                   Velikonoční turnaj 
         

Byli jsme… Slyšte, slyšte, slyšte! 

 

Všem žákům naší školy na vědomost se dává,  

že školní knihovna je opět otevřena! 

Neváhejte a zavítejte do koutku vědění a  

odpočinku při čtení!  

Učiňte tak v pondělí   

13 - 14 hodin,  

v úterý o velké přestávce 

 ve čtvrtek o velké přestávce  a  od 13.45  do 14.45. 

Starší : 

1.místo 8.A 

2.místo 8.B 

3.místo 9.B 


