
 

              

   Stanislav Nožka 

 

Jaký máte rád sport ? 

Slalom na skateboardu, volejbal, atletiku 
trojskok, skok do dálky,skok o tyči, basket-
bal, horolezení atd.. 
 

Kde jste studoval ? 

V ČR UP-FTK v Olomouci. Což je Fakulta 
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olo-
mouci. 
 
Jaké máte oblíbené jídlo ? 
 

Snídaně: chléb s máslem a medem nebo s 
marmeládou,kvasnicová pomazánka,chléb 
dalamánek s máslem a k tomu banán, či 
jablko 

 
Svačina: ovoce a zelenina + pravidelný pit-
ný režim 

 
 
Oběd: pikantně upravené ryby, rizoto, pokr-
my s houbami, krůtí maso nebo nutrie, bez-
masá jídla, nudle s mákem, ovocné knedlí-
ky, jáhlovou či pohankovou  kaši. 
 
Večeře: pokrmy z cukety, patizonu, kuře a 
to je zhruba vše. 

Ptali se  J. Uher a V. Štancl 

Úspěšná sportovkyně Katka Karasová 
 
Který ze sportů tě 
nejvíce baví? 
Ze všech sportů mě 
nejvíce baví florbal. 
Jaké sporty tě ještě 
baví? 
Fotbal,basketbal a vybí-
jená. 
Jaké jsou tvoje největ-
ší sportovní úspěchy? 
Já nevím, asi přespolní 
běh, kde jsem byla čtvr-
tá. Ve většině soutěží jsem byla čtvrtá nebo pátá, například na 
florbalu, basketbalu, fotbalu, skoku do dálky, skoku do výšky… 
Baví mě skoro všechny sporty. 
Je nějaký sport, který tě nebaví? 
Myslím, že ne, baví mě všechno, možná kromě gymnastiky. 
Jaká je tvoje nejoblíbenější hudební skupina? 
Moje nejoblíbenější skupina je Union J. 
Můžeš nám říct něco o tvé oblíbené skupině? 
Union J je anglická čtyřčlenná skupina.Jejímiž členy jsou Geor-
ge Shelley, Josh Cuthbert, JJ Hamblett a Jaymi Hensley. 
Tvůj nejoblíbenější předmět?Mezi mé oblíbené předměty patří 
matematika a samozřejmě tělocvik. 
Jaký máš prospěch? 
Já si myslím, že docela dobrý, ale někdy se zadrhnu a mám 
občas trojky. 

Ptali se K. Andríková, K. Došková, N. Totušková 

 

 

 

 Východočeské kolo turnaje ve futsalu. 

1.  Kdy se ko-
ná?  Konal se 
5.2.2014 
2.  Kolik týmů? 
Zúčastnily se 4 
týmy. 
3.  Odkud týmy 
přijely?  Z Tře-
mošnice, Gym-
názia Náchod, 
ZŠ Se-
ver  Hradec 
Králové a z naší školy                                        
4.  Složení našeho týmu.    

6.třída: Patrik Báča, Filip Boštík, David Čáslav-
ský, Pavel Krejsa, Adam Hegr, Vojta Štancl a Honza Křib-
ský                              

7.třída: Libor Šmíd, Vladislav Hruška, Martin 
Bednář a Marian Bezchleba 
5. Výsledky našich? Naši se umístili na pěkném čtvrtém 
místě. 
6. Pískal? Profesionální rozhodčí delegovaný fotbalovým 
svazem. 
7.  Jak se vám líbí naše škola? Třemošničák: “Je to tady 
hezké. Pěkná horolezecká stěna.”, Hradečáci nám nic 
neřekli, protože byli protivní a Náchoďáci také 
nic.                                                  
8. Organizátor:  Karel Němec - učitel ZŠ Na Lukách 

 
Odpovídali pan učitel Němec a soutěžící. 

 
        Ptali se A. Streitová ,E. Popelková, D. Teplicová  

   Dne 15.1. se druhý 
stupeň zúčastnil doku-
mentárního filmu a poví-
dání o Mexiku. Dozvě-
děli jsme se třeba, že v 
Mexiku natáčeli film z 
Divokého západu. Ze-
ptali jsme se žáka z 8. 
třídy a pana učitele Nož-
ky. 
 

Jak se jmenuješ(te)? 

David Ligas - Stanislav 
Nožka. 
Líbil se ti (vám)
dokument? 

Viděl jsem lepší - Velmi 
dobře zpracované téma. 
 

Dozvěděl jsi (jste) se 
něco? 

Tichá poušť (není tam 
signál) - Spoustu věcí. 
Co nejvíc se ti(vám) v 
dokumentu líbilo? 

Teď nevím... - Přírodní 
scenérie. 
Co se ti (vám) navíc 
nelíbilo v dokumentu? 

Nic. - Bezohlednost vůči 
přírodě. 
Doporučuješ (te) tento 
dokument dalším žá-
kům? 

Doporučuji tento doku-
ment. - Ano doporučuji . 
 
Ptali se J. Buben  T. Pospíšil  

Redakční rada 

Kleopatra Andrlíková, Filip Boštík, Jaromír Bubed, David Čáslavská, Anna Černá, Kristýna Došková, Adéla Dubská, Petr Erbes, Adam 

Hegr, Nikol Kábelová, Aleš KErcl, Filip Koumar, Robin Koutný, Pavel Krejsa, Jan Křibský, Zuzana Marešová, Lukáš Nechyba, Vojta 

Oplištil, Eliška Popelková, Tomáš Pospíšil, Martin Pozdník, David Rudolecký, Adéla Streitová, Filip Špás, Vojta Štancl, Jakub Švec, Denisa 

Teplicová, Nikola Totušková, Josef Uher, Matěj Vázler a Lucie Vomočilová 

Foto: L. Vomočilová, D. Teplicová, J. Švec, F. Špás, M. Vázler, A. Hegr 

 

 
ŠKOLNÍ ČASOPIS 

 Po delší pauze opět dochází k tomu, 
že vyšlo další číslo školního časopisu v režii 
žáků 6. třídy. Rubriky si budou porůznu mě-
nit. Pokud má někdo nějaký nápad, co by 
bylo dobré písemně sdělit ostatním, ať se 
obrátí na kohokoliv ze 6. třídy. 

SVAČINKY 
 Po dlouhém „boji“ se panu učitelovi 
Nožkovi podařilo vyřešit zdravé stravování 
nás všech. Sice je pravda, že 18 Kč za sva-
činku je dost, ale když se podíváte na její 
složení, tak to stojí za to. Určitě zdraví pro-
spěšnější než brambůrky, sladké limonády, 
bonbony a různé sladkosti. 

 
 

 
ZNÁMKY NA INTERNETU 

  Každý asi ví, že si můžete známky 
prohlédnout na internetu. Podle sil a mož-
ností učitelů by tam teoreticky měly být za-
pisovány všechny známky. Takovou zvlášt-
ností je, že každé známce může být přiřa-
zena jiná váha neboli důležitost. Čím větší 
číslo, tím je známka důležitější. Program 
také může spočítat průměr a stanovit znám-
ku, i když je jasné, že hlavní slovo má učitel 
a nikoliv počítač. 
 Hesla si tvoří systém sám a prozatím 
je nemůžeme ovlivnit, stejně jako uživatel-
ská jména.  

Vedení školy 

Byli jsme… Porovnání cen 
 Zajímá vás kolik, co a kde stojí? Kde je 
lacinější rohlík, kde mrkev, kde hovězí a kde 
počítač? V této rubrice se to možná dozvíte. 
 Porovnal jsem obchod v Poličce a v 
Borové. Zde jsou výsledky: 
Borová: chleba  24,90 Kč 
             rohlík    1,19 Kč 
             mléko  29,90 Kč 
Polička: chleba  17,90 Kč 
             rohlík      2,50 Kč 
             mléko  15,00 Kč 
 Takže pro chleba do Poličky, pro rohlík 
do Borové a pro mléko do Poličky. Jestli ale 
šlo o úplně stejné zboží, je nejisté.  

A. Kercl 

Školní časopis ZŠ Na Lukách Polička        Březen 2014 

KVĚTY Z LUK 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD


 

 
 

 
 Po dlouhé době jsme se zeptali na 1. stupni žákyň a 
paní učitelky Gabriely Švihlové na pár otázek. Zašli jsme 
za novými žáky do 1. třídy. Jako první jsme se zeptali paní 
učitelky: 
Zlobí děti? 

Ne. 
Jste se svojí třídou spokoje-
ná? 

Ano moc. 
Jak dlouho učíte ve škole? 

Devatenáct let. 
Učíte raději mladší nebo starší žáky? 

Mladší. 
Co by jste zlepšila ve třídě? 

Aby tu bylo méně žáků, abych se jim mohla více věnovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A pár otázek na žákyně: 
Jak se jmenuješ? 

Zuzka, Brigitte. 
Líbí se ti vaše třída? 

Ano, jo. 
Máš ve třídě kamará-
dy? 

Jo, ano. 
Jaký předmět nemáš ráda? 

Tělocvik, matematiku. 
Jaká je tvá nejhorší známka? 

Mám samé jedničky, já taky. 
Co se ti líbí ve škole? 

Všechno, děti. 
Líbí se ti ve škole nějaký kluk? 

Ne, ne.             A. Dubská, N. Kábelová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manželka: "Kdy přijdeš večer domů?" 

 Manžel: "Kdy budu chtít." 

 Manželka: "No dobře, ale ani o minutu později!" 

 

 

      Franto kam jdeš?? 

          Ale nikam. 
         Tak to běž tam tudy to je blíž 

 

 

 Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: 
      "Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?" 

  "Vaše otázky" odpovídá student. 
 

 D. Čáslavský, L. Nechyba, J. Křibský, F. Boštík  

 

 
Téma: předsudky, které škodí. 

 

            Může mi prosím někdo vysvětlit, proč v 
posledních letech zachvátilo lidstvo takové 
množství předsudků? Někteří to považují za 
normální řeč, já si o tom ale myslím své. 
            Mluvím o tom, jak se někteří cítí nadřa-
zení nad námi, lidmi s kypřejšími tvary. Jdete po 
ulici a jen slyšíte: „Pane jo, ta je ale tlustá“. Co 
to má jako znamenat tohle? V minulosti byly u 
žen vyzdvihovány jiné přednosti než dnes. Když 
byla žena trochu při těle, byl předpoklad, že bu-
de mít zdravé děti, a to byl „základ rodinného 
štěstí“. Jenže v současnosti, díky módním tren-
dům, jsou in „vychrtliny“ tipu Twiggy a jí podob-
né. Lidé k nim vzhlížející si málokdy uvědomují, 
že ne vždy se za nadbytečnými kily skrývá pou-
ze obžerství. Někdy má obezita jinou příčinu, 
např. poruchu štítné žlázy, mateřství, dědičnost. 
No, a když se to někdy podaří, objeví se „jojo 
efekt“. To pak letí kila nahoru a dolů. Zvláště 
dospívající dívky pak můžou trpět pocity méně-
cennosti, depresemi, anorexií. Lékaři před tímto 
trendem stále varují, ale jejich snaha se míjí 
účinkem, když televize i jiné sdělovací prostřed-
ky jsou plné „vyzáblin“. 

             
 Netvrdím, že by každý měl vážit 100 kg, 
ale všichni být hubení nemohou. Já třeba oprav-
du závidím těm, co si dají k večeři čtyři krajíce 
chleba, tabulku čokolády a i přes to váží 45 kg i 
s postelí. Bohužel, ne všichni mají takové štěstí. 
 
  
  
 Prosíme autora nebo autorku tohoto slohu, 
aby se ohlásil, protože se nám již nepodařilo 
vzpomenout na jméno. 

Děkujeme za pochopení. 
 

? 
  Sepsali V. Oplištil, M. Pozdník  

Poznáte některého deváťáka?

někoho? 

                      

Co spolu dělali J. a S.  

v šatně? Doufejme, že 

nic špatného!!! 

E. se
děla na klín

ě J!
!! 

Znamená to
 něco? Cho-

dí sp
olu?  

„Ani n
áhodou“ řík

á E. 


