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Povinná školní docházka 
 

Všichni sice tvrdíme, jak nám škola otravuje a znepříjemňuje ţivot, ale podle mě je to jen taková 
naučená fráze, kterou říkáme vţdy, kdyţ se nás někdo na školu zeptá. 

Ve skutečnosti je právě škola jedna z mála zábavných věcí, které v ţivotě máme. Vţdyť co bychom 

doma dělali? Co se doma děje v takový obyčejný všední den? No právě, ţe vůbec nic… 

Nejen, ţe nám škola dává potřebné vzdělání, ale i určitý ţivotní cíl. Kaţdý z nás chce školu dodělat. Dokon-
ce i škola jako budova mi přijde docela zábavná. Všude je plno zvuků, plno smíchu, všude někdo běhá, 

zkrátka všude a pořád se tam něco děje. 

 A potom jsou tu lidé kolem nás. Škola je prvním místem, kde snad kaţdý člověk získá první opravdo-
vé přátele, opravdové nepřátele a poprvé se setká se stejně starými lidmi, se kterými si můţe povídat nebo 

vyměňovat názory. 

Můj vztah ke škole po celou dobu mé školní docházky by se dal rozdělit do tří „období.“ 

První období je od první do třetí třídy. Je to období , kdy mě škola neuvěřitelně bavila, těšil jsem se na ni a 
byl jsem v ní moc rád. To druhé období, které by bylo od čtvrté do sedmé třídy, nebylo tak radostné. Škola 

mě nebavila, otravovala a nudila, zkrátka jsem ji měl „plné zuby.“ To poslední období,  tedy od osmé do 

deváté třídy, se opět vrací do toho prvního. Od osmé třídy  jsem zase začal do školy chodit rád. Zase jsem se 
začal těšit na spoluţáky, kamarády a na celou školu. V tomto posledním období mi pomalu začalo docházet, 

ţe se pomalu blíţí den, kdy se budu muset rozloučit se všemi těmi, které jsem si za tu dobu tak oblíbil a kte-

ré jsem měl tak rád. 
Kdyţ jsem si toto uvědomil, zjistil jsem, ţe se mi po těch všech věcech, lidech a po celé škole bude 

hrozně stýskat. Bude se mi stýskat po všech těch bitvách s jídlem, bude se mi stýskat po naší zdemolované 

šatně, po volných hodinách, při kterých jsme se většinou celou dobu jen smáli, po naší třídě, která je poseta 

jiţ zmíněným jídlem a hlavně po všech lidech. Je to aţ kruté, kdyţ si uvědomím, ţe jako kolektiv jsme se 
pořádně dali dohromady asi tak před rokem a půl a jakmile to dáme takhle dohromady, uţ abychom se zase 

loučili… 

Pamatuji si na chvíle, a je to uţ hodně dlouho, kdy jsem si říkal, jak to bude super, aţ budu konečně 
„deváťák“. V tu chvíli jsem si říkal, ţe to bude opravdu za dlouho, ale určitě to bude skvělé! No čas uplynul 

jak voda a já jsem se zklamáním zjistil, ţe to není zase tak úplně super, jak jsem čekal. 

Samozřejmě je to opojný pocit, kdyţ jdete po chodbě a není tam nikdo starší neţ vy, ale to je asi tak všech-
no. A přiznejme si, ţe to opravdu není moc. Devátá třída je vlastně období, kdy jsem si dělal největší staros-

ti. 

 Škola nám vlastně shrnuje většinu ţivotně důleţitých věcí do jedné budovy. Vzdělání, přátele, cíle, 

někdy i lásku, je toho opravdu hodně. 
  Jedno vím jistě a to, ţe se mi z mojí základky rozhodně odcházet nechce a netěším se na ten den, kdy 

to přijde. Samozřejmě, škola mě otravuje, nudí a znepříjemňuje mi ţivot, ale já ji mám stejně rád a zatím si 

neumím představit ţivot bez ní. A aţ jednou moje školní docházka skončí, jen těţko si na to budu zvykat. 
                                                      Ze srdce a z rozumu napsal Sam Plecháček 9.B, závěrečná slohová práce. 

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 

David, 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  

Proč bylo vyhlášeno ředitelské volno? 

Ředitelské volno bylo vyhlášeno z důvodu započetí sta-

vebních prací na zateplení všech budov školy mimo tělo-

cvičnu. Práce měly být zahájeny 15. června 2011.  Skuteč-

ně započnou aţ 27. června 2011. 
 

Kdo stavbu provádí? Kde  jste sehnali peníze? 

Jiţ několik let se připravovala  akce  zateplení školy. Měs-

to Polička zpracovalo grant „Regenerace budov“, kde bylo 

moţné čerpat na tento účel prostředky z rozvojových pro-

gramů Evropské unie. Určitou část musí jako spoluúčast 

přidat i město. 
Zastupitelstvo města rozhodlo, ţe se zateplování a výměna 

oken provede v letošním roce. Bylo vypsáno výběrové 

řízení, do kterého se přihlásilo 12 stavebních firem. Na 

konci května proběhla uzávěrka přihlášek a komisí byla 

vybrána firma z Litomyšle – První litomyšlská stavební. 
 

Co všechno se bude dělat? 

Stavební práce budou probíhat na pavilónu I. stupně a II. 

stupně celkem shodně  - demontáţ meziokenních výplní, 

jejich nahrazení cihlovými pilíři, osazení nových plasto-

vých oken, zateplení stěn polystyrénem o tloušťce 10 cm, 

vytvoření nové fasády, zateplení střechy a její zaizolování,  

zvýšení střešní atiky a osazení nových atikových plechů. 

Školní jídelna bude mít také nová plastová okna, novou 

střechu, obvodové zdi budou zatepleny polystyrénem a 

zhotoví se nová fasáda. 

V objektu šaten dojde k výměně oken, zateplení střechy, 

výměně hlavních dveří za plastové a zateplení obvodo-

vých stěn včetně zhotovení fasády. 
 

Kolik stavba bude stát? 

Stavba bude stát zhruba 10 miliónu korun. 

 

Kdy bude hotovo? 

Dle zadávacích poţadavků se má dílo dokončit na konci 

října 2011, přičemţ výměny oken mají být hotovy do kon-

ce srpna 2011 tak, aby se mohlo 1. září 2011 zahájit vyu-

čování. 

 

Kdy nastupují děti a kdy učitelé po prázdninách? 

Ţáci zahájí nový školní rok ve čtvrtek 1. září 2011 v 7,55 
hod. 

Učitelé nastoupí o týden dřív 25. srpna 2011 v 8,00 hod. 

 

Co popřejete ţáků do prázdnin?  

Ţákům bych chtěl popřát hezké a dobrodruţné dvouměsíč-

ní prázdniny.   

             

První a poslední slovo má ředitel…… 

Dokumentace z cest—Itálie 2011 

Přejeme úžasné zážitky,  dobré kamará-

dy, hodně zábavy a super prázdniny... 
               

             Redakční rada V zábavném parku……. 

Moře je moře 

Italská zmrzlina 

Je tu hezky 
Trochu studí 


