
 

 Do kapitoly o úspěšných žácích jsme si vybrali 
Standu Grubhoffera a Jana Uhra. Standa se skvěle 
umístil na okresním kole recitační soutěže a dokon-
ce vyhrál i krajské kolo. Honza vyhrává hasičské 
soutěže. 

 
 

Stanislav Grubfoffer 
 
Líbí se ti na škole? 
Ano. 
Tvůj nejoblíbenější 
učitel(ka)? 
Radek Zeman. 
Tvůj oblíbený před-
mět? 
Matematika. 
Kolikátý ses umístil v 
recitační soutěži? 
2. v okresním kole a 1. na krajském. 
Čím bys chtěl být v dospělosti? 
Nevím. 
Jaký máš rád sport? 
Florbal. 
 

 

Jan Uher 
 
Jaký je tvůj oblíbený 
sport ? 
Hasičský požární sport. 
Jaké máš rád učite-
le,učitelky ? 
Všechny, co mají rádi mě. 
Jaký je tvůj nejlepší 
úspěch ? 
Asi to, že jsem byl 1. v hasičském sportu z celé ČR. 
Kolikrát týdně chodíš běhat ? 
Asi  šestkrát . 
 
 K úspěchům gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v dalších soutěžích, hlavně Standovi na 
celorepublikovém kole soutěže v recitaci. 
 
Po uzávěrce: 10. dubna proběhlo oblastní kolo v po-
znávání živočichů. Z naší školy se jej zúčastnilo 12 
přírodovědců. Největší radost nám udělala O. Nyko-
dýmová a M. Křivka. Olga svými znalostmi strčila 
všechny do kapsy a celé poličské kolo vyhrála. Gra-
tulujeme. 

 

  

 

 Tentokrát jsme položili několik otázek 
učiteli angličtiny Radku Zemanovi. 

Umíte mluvit nějakým jiným jazykem než ang-
licky? 
Rusky a docela výborně slovensky. 
Jaký máte rád sport? 
Lední hokej, skeleton, fotbal, a hraji i nohejbal. 
Jaké je vaše oblíbené jídlo? 
Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem. 
Jak dlouho učíte? 
Od minulého století. 

   Pan učitel v odpočinkové poloze přikryt 
mapou USA. 

 

 
 

  

 

 

 

 

Lyžařský výcvik, rozhovor s p. uč. Matoušem 

Jak se vydařil lyžák? 
Výborně. Ve středu sice pršelo, jinak se vydařilo pěkné počasí. 
Kde jste byli a kolik tam bylo lidí? 
Byli  jsme na Bedřichovce v Orlických horách. Byli jsme tam sami, 42 dětí a 
3 učitelé. 
Kolik tam bylo sněhu? 
Sněhu tam bylo málo, na výcvik to stačilo. 
Co jste dělali po večerech? 
Děti si vymyslely svůj vlastní program. 
Dělaly děti „bugr“? 
Byly moc hodné. 
Jak tam vařili? 
Vařili  výborně. 
Celkové zhodnocení? 
Jsme spokojený  :D . 

 
Dívčí turnaj ve florbalu 

 5.3.2014 se konal zápas ve florbalu. Zůčastnily se žákyně 5. a 4. 
třídy: Sára Jadrná, Kateřina Němcová, Kateřina Radiměřská, Pavlína Šár-
ková, Světlana Ptáčková, Hana Matoušová, Eliška Bartošová a Eliška Čer-
vená. Jejich protivníci: ZŠ-Bystré a ZŠ-T.G.M. 
Našim žákyním se podařilo porazit obě školy !!!!!!! Gratulujeme. 

  Dne 11.3. se 5.A , 5.B , 6. , 8. 
třída zúčastnila představení 
ŽIVOT JE JEN NÁHODA. 
Zeptali jsme se paní učitelky a 
žáka z 5.B na pár otázek. 

 

Jak se jmenu-
ješ? 

Eliška Loren-
cová 

 

Líbilo se ti představe-
ní?          
Ano, moc. 
 

Co se ti nejvíce líbilo? 

Představení Taneční horečka. 
 

Co se ti nelíbilo? 

Bylo to hrozně dlouhé. 
 

Půjdeš ještě někdy na toto 
představení? 

Ano, samozřejmě. 

 

 

 

Jak se jmenu-
jete? 

Táňa Kacálková 

 

Líbilo se vám představení? 

Ano, bylo pěkné. 
 
Co se vám nejvíce líbilo? 
Všechno bylo moc pěkné. 
 
Co se vám nelíbilo? 
Všechno se mi líbilo. 
 

Půjdete ještě někdy na toto 
představení? 
Ano, samozřejmě.        
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Rozhovor s ředitelem školy 
 Kdy bude ředitelské volno ? - Zatím se 
uvažuje o volnu ve dnech  2.5 a 9.5., ale 
nejdřív budou požádáni rodiče o souhlas. 
Pokud bude 50%  rodičů pro, pak se ředitel-
ské volno vyhlásí.   
Jakou třídu máte nejraději ? 
Všechny, ve všech se učí dobře, všichni se snaží. 
Jak dlouho jste ředitelem na této škole ? 
V letošním roce to bude 20 let. 
Jaký byl váš nejoblíbenější předmět ? 
Tělocvik a matematika. 
S čím jste spokojen na této škole ? 
Máme výborné učitele, dobré vybavení školy, výbornou tělocvič-
nu, dobré venkovní sportoviště a máme většinu hodných žáků. 
Čím jste nespokojen na této škole ? 
Se zlobivými žáky a s těmi, kteří nemají zájem se učit. 

                              
 
 

Byli jsme… Porovnání cen 
 Vybíral jsem jeden typ notebooku 
z různých tří obchodů. Jednalo se o HP 
ProBook 450 i5 4200 

Alza - 16 990Kč s DPH 

Entershop Polička - 16 605 Kč s DPH 

Setronic Polička - 16 453Kč s DPH 

 
  
Dalším sledovaným zbožím byl Tic - tac: 
Penny 10 Kč, Kubík 10 Kč, Tesco 10 Kč - všude 
stejná cena. 
 

 Posledním zjišťovaným porovnáním cen 
byla láhev Kofoly: 
Penny 19 Kč, Kubík 16 Kč, Tesco 20 Kč 

 
  
 Dalším kontrolovaným zbožím měla být lah-
vová poličská jedenáctka, ale do uzávěrky nebyly 
zjištěné částky dodány. 

Školní časopis ZŠ Na Lukách Polička        Duben 2014 

KVĚTY Z LUK 

Zájezd do Itálie  
Termín : Od 30.5 do  8.6.     
Město : Riccione         
Třídy : Je to zájezd pro 6. ročník, ale  trochu se dobírají  i z j
 inýh tříd -  7., 8. a  9.  
Učitelé: Z. Marešová, D. Šafář a S. Freundová    
Cena: 3 600 Kč               

Zájezd do Maďarska  
Termín : 9. - 13. června (14.6. ?) 
Město : Ebes         
Třídy : 8. a 9. 
Učitelé: K. Němec a I. Nováková 
Cena: 2 500 Kč 

Kázeňské postihy udělené pedagogickou radou: 
 Dvojka z chování: 1x 
 Důtka ředitele školy: 3x 
 Důtka třídního učitele: 5x 
 Napomenutí třídního učitele: 10x 

Žactvo ve škole  
Počet žáků: 305 Počet učitelů: 19 

Ve školním roce 2014/2015 budou otevřeny dvě první třídy  
(M. Matouš a S. Freundová) a dvě šesté třídy.  
Ve třetím čtvrtletí bylo uděleno 35 nedostatečných!!! 



 
 

 
Tento měsíc jsme se zeptali na pár otázek paní 
učitelky Blanky Benešové, která je třídní 2.A, a 
taky jednoho žáka a žákyně. 
 

Pár otázek na paní učitelku: 
Jsou děti hodné? 

Jsou moc hodné. 
Který žák(kyně) má nejlepší prospěch? 

Honza Král, Linda Freundová, Lucie Ptáčková. 
Co byste na škole zlepšila? 

Abychom se všichni k sobě chovali dobře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

     
A pár otázek na žáky: 
Jak se jmenuješ? 

Dušan Zahradník – Kamila Nunvářová 

Líbí se ti třída? 

Ano líbí se mi interaktivní tabule - 
Ano. 
Jaký předmět máš rád(a)? 

Nejvíc mě baví matika - Výtvarnou a 
hudební výchovu, protože mě baví tancovat. 
Jaký předmět nemáš rád(a)? 

Češtinu, protože dělám chyby- Matematiku, pro-
tože mi moc nejde. 
Máš nějakou holku/nějakého kluka rád(a)? 

Ne, nemám. Nikoho.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Jistá L. pořád přemlouvá jednoho J. aby ji vzal 
do města na zmrzlinu. Proč asi? Co tím sledu-
je? Hádejte! 

 

Na škole asi máme dva nové párečky v řadách starších žáků a žákyň. Kaž-
dý si jistě všiml, že D. je pořád s J. a S. zase ze S. Inu jaro přišlo... 

 

Podezřelou čtveřičkou jsou A., P., A. a N. Pořád se 
spolu baví, usmívají se na sebe a po-

dobně. Že by lásky?  

  

 
Velikonoční vajíčko 

 Jednoho krásného neděl-
ního rána, když jsem se probu-
dil,  hned jsem si uvědomil, že 
jsou Velikonoce.  
 Za pět minut jsem slyšel 
kroky. Přibližovaly se blíž a 
blíž. Vyskočil jsem z pelechu 
a  utíkal se schovat. Moc se mi 
to nepovedlo. Sotva jsem se rozběhlo, už jsem 
leželo na zemi. Sklouzlo jsem se totiž po slepi-
činci. Malý Tomáš mě popadl a nesl za mamin-
kou. Musel se hned chlubit, jaké našel krásné 
vajíčko. Maminka ho pochválila a dala mu bon-
bónek. Poté co mu maminka dala bonbónek, tak 
mě popadla a dala do vroucí vody. Docela se mi 
to líbilo, bylo to jako vířivka. Jakmile jsem se vy-
koupalo, tak mě maminka nabarvila takovými 
zajímavými barvičkami. To se mi také moc líbilo, 
bylo to  jako mé oblečení, abych nebyl nahý. 

Pomalu nastával večer a já se rozhodl jít spát. 
Byl to totiž perný den. Ještě jsem se ani nevy-
spinkal a už někdo zvonil u dveří. Byl to Pepík, 
který přišel vyflákat sestru Tomáše Jarmilu. Ta 
byla moc ráda, protože se jí Pepík líbil. Já jsem 
se jí taky líbil, proto mě dala zrovna Pepíkovi. 
Pepík si mě nesl opatrně. Nastalo odpoledne a 
Pepík přišel domů.  Nechtěl mě sníst, protože 
jsem se mu  moc líbil. A taky hlavně chtěl mít 
památku na Jarmilku. Vystavil si mne na polič-
ku, kde má své cennosti.  
 Byl to pro mne velký a krásný den a dou-
fám, že u Pepíka zůstanu navždy. 
 
 

Slohovou práci napsal  
Libor Šmíd ze 7.třídy 

                      

Víte, proč se blondý-

na dívá do skříně? 

Protože 
poslouchá 

kabáty.  Víte
, p

roč blondýna ne-

chodí d
o Penny? Proto-

že je
 na dveříc

h napsá-

no tá
hni. (N

ejsou v Penny automatky???) 

Šel zajíček s medvědem a medvěd chtěl 

jít do cirkusu, ale zajíček nechtěl. Po 

dlouhém přemlouvání zajíček šel,když 

tam byli, zajíček se rychle schoval.. Med-

věd se ptá, proč se bojí. Vidíš, jak je ten 

kůň velký a stejně mu udělali dvě boule 

na hrbu. Potkali velblouda.  

Přiletěli dva američtí kosmonauti B
ill a

 John z 

vesmíru a měli hroznou chuť na whisky .Když  

šli kolem zásobníku s leteckým palivem, zavo-

nělo jim
 jako alkohol a pořádně se napili. D

ruhý 

den volá Bil Johnovi:“ J
ohne už sis prd? „Ještě 

ne!“ a
 na to Bil:“J

ohne, tak si neprdej, já
 ti v

o-

lám z Honkongu“. 


