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  Časopis bude vycházet stejně jako v loňském roce = do kaţdé třídy 

několik výtisků,  pokud někdo bude chtít časopis pro sebe,  

bude si ho moci koupit v kiosku za 5,- Kč. 

Své příspěvky můţete stále zasílat na revzactva@seznam.cz 

 

 
 

 

 Rozhovor s p. uč. Noţkou 
Jak se vám líbí výbava tělocvičny ? 

Určitě je to lepší než na jiných školách, ale zlepšovat se dá pořád… 

Co si myslíte o ţácích a TV? 

Talentů je tu dost, ale jak se říká: opakování je matka moudrosti. A to platí i u sportu. 

A každé opakování takzvaně bolí a často chybí vůle ze strany žáků. 

Co byste zlepšil ve sportu v rámci školy ? 

Bylo by lepší, kdyby tu bylo více kroužků, ale bohužel není čas ze strany dospělých.  

Jste spokojený se svou třídou v TV? 

Nemůžu mluvit za holky. Jsou jedinci, kteří se zlepšují. Každý jsme prostě na něco, ale bohužel se prosazuje 

trend , kdy se děti málo hýbou. Navzdory tomu, že člověk byl lovec  a denně  se staral o holý život. Teď 

k tomu nejsme nuceni. 

Doporučil byste nám nějaké krouţky mimo školu týkající se přírody a ekologie ? 

Např. skaut, krouţky v Mozaice, ale pokud chceme být blíţ k přírodě, musíme začít hlavně od sebe. Neměli 

bychom zapomenout na to, ţe pokud pomáháme přírodě, pomáháme i sobě a ostatním. 

              Lucka a Eliška 

Celé prázdniny jsme nabírali všichni sílu, abychom mohli  

reprezentovat školu na  různých závodech a soutěţích.  

Tak doufáme, ţe se nám bude dařit .  
                                                                                     AnKa VeKa 

 V Ţákovském parlamentu jsme se dohodli, ţe letos opět uspořádáme sbírku a budeme ji věnovat na 

pomoc dětem v sirotčinci v Nepálu. 

 Nepál je země sousedící s Čínou a Indií, hlavním městem Kathmandú. Celková gramotnost je 48%, 

pod hranicí chudoby ţije 31%, míra nezaměstnanosti je 42%. 

      Mnoho dětí z vesnic se snaţí beznadějné bídě uniknout odchodem do měst, především do hlavního 

města Káthmándú. Odcházejí za vidinou lepšího ţivota s moţností získání dobře placené práce, ale jen ne-

patrné části z nich se jejich představy vyplní. V naprosté většině končí bosé, špinavé a v roztrhaných šatech 

na ulici. Přespávají přímo na chodníku, většinou na kartonových krabicích, na obţivu jim musí stačit pár 

rupií, které se jim podaří vyţebrat od turistů, případně zbytky jídel vyhozených z restaurací. Mnohé z nich 

trpí podvýţivou a nejrůznějšími nemocemi. Děti třeba neznají hračky.V Kathmandú ţije několik set dětí (od 

6 do 10 let) v sirotčincích, některé z těchto dětí v nich ţije, i kdyţ má rodiče, ale nemají jinou moţnost 

v důsledku chudoby. Sirotčinec ţije z darů a někdy je i problém zajistit dětem jídlo 2x denně (hrstku rýţe).                                                  

 Náš příspěvek bude poslán do sirotčince, kde jsou děti, které ztratily rodiče v desetileté maoistické  

válce. Tyto děti potřebují kromě finanční podpory i lásku a pocit, ţe je někde někdo, kdo na ně myslí. Výtě-

ţek sbírky nebudeme posílat přes ţádnou organizaci, ale přímo na účet sirotčince. 

Doufáme, ţe se opět zapojíte a pomůţete dobré věci. Jak bude sbírka organizována vám včas sdělíme.  

             Za ŽP Andrea a Lucka 

Redakční rada 

Rozhovor  – Markéta Peňásová a Aneta Jílková = Markett a Anett, Zpravodajství z 1. stupně – Roman Totušek a Jiří Báča=Roman a Jirka, 

Drby  a dívčí sport– Karolína Kašparová, Anna Kubíková, Veronika Pešková, Katka Boštíková = Anka.Veka, Chlapecký sport – Lucka Jirušová a 

Eliška Hromádková =Lucka a Eliška, Vtipy – Patrik Kubát a Martin Sejkora =MaPa, Testy vědomostí – Martin Kučera a David Šárka=Martin a Da-
vid, Osobnost mezi námi a Co se chystá– Andrea Votrubová, Petra Šmejdířová =PeTAn, Focení – Vojta Valena a Pepa Hurych 

 
     Učitelský dohled: Zuzana Marešová a Petr Erbes. 

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

 

PŘEDSTAVUJEME SE 
V letošním školním roce bude vydávat Řev ţactva  

nová redakční rada v tomto sloţení : 

   

POMŮŢEME ???   POMŮŢEME ???   POMŮŢEME ???      

Chlapecký sport  

Lucka Jirušová/8.B/ a Eliška Hromádková/8.B/ 

podepisují se Lucka a Eliška 

Rozhovory 

Markéta Peňásová/8.A/ a Aneta Jílková/8.A/ 

 podepisují se  Markett a Anett  

Zpravodajství z 1. stupně  

Roman Totušek/8.B/ a Jiří Báča/8.B./ 

                        podepisují se Roman a Jirka 

Osobnost mezi námi a Co se chystá 

Andrea Votrubová/8.B/, T.Radiměřská, /8.B/P.Šmejdířová /8.B/ 

podepisují se  PeTAn,  

Focení  

Vojta Valena/8.A/ a Pepa Hurych/8.A/ 

Drby  a dívčí sport 

K. Kašparová, A. Kubíková, V.Pešková, K. Boštíková—8.A 

podepisují se  Anka.Veka 

Vtipy  

Patrik Kubát/8.A/ a Martin Sejkora/8.A/  

podepisují se  MaPa 

Testy vědomostí  

 Martin Kučera a David Šárka 

podepisují se Martin a David 


