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  Položili jsme pár otázek dětem a paním učitelkám 
Vostřelové a Grubhofferové. 
 
Můžeme vás vyrušit při jídle?  
Ano, můžete. 
Jak chutná vám a jak dětem?  
Já si myslím, že všichni jedí krásně a chutná nám. 
Kolik je na naší škole oddělení MŠ?  
Máme dvě oddělení. V jednom je 28 dětí a v druhém je 15 
dětí. 
Kolik je učitelek?  
Jsme tady 3 učitelky a 1 asistentka. 
Co dělají děti ve školce?  
Myslím si, že si nejraději hrají a učí se pohybové a  
normální básničky. 
Kam chodíte nejčastěji na procházku?  
Okolo školy, na dopravního hřiště a do parku. 
Máte nějakou legrační příhodu?  
Jednou přišel chlapeček do školky bez trenýrek 

Jak jste to řešili?  
Chodil celý den jen v tepláčcích a na procházku se nepře-
vlékal. 
Bojí se děti našich větších dětí?  
Děti se nebojí, ale o přestávkách  radši ven nechodíme, 

“nečůráme a nekakáme”. Ne, že by se děti bály, jen aby o 
ně někdo nezabrknul. 
Nutíte děti dojídat?  
Ne, ani nemůžeme. Máme ale pravidlo: “Co si nandají, to 
si snědí“. 

Jste stále rády, že jste si vybraly tuto práci?  
Ano. 

V tomto novém škol-
ním roce už proběhly nějaké 
závody. Ale tento měsíc se 
konaly na naší škole šachy a 
úspěšní žáci se zúčastnili. 
Zeptali jsme se Filipa Kou-
mara na pár otázek. 
 

Kolikátý jsi byl v šachách?  
 Asi sedmý.  
Kdy jsi poprvé hrál šachy?  
Poprvé jsem hrál šachy na kroužku, asi v sedmi le-
tech. 
Jak dlouho hraješ šachy?  
Asi 5 let 
Měl jsi trému před svou první soutěží?  
Ano, měl jsem trému. 
 

Šachy můžete hrát také vy. Držíme palce všem sou-
těžícím, přejeme hodně štěstí a nějaké vítězství.  
Šachový turnaj bude zase příští rok.  

 
 

Šárka Vomočilová úspěšná v soutěži. 
 
Jaké soutěže ses to 
vlastně účastnila? 
Jmenovala se  
Technohrátky. 
Co to jsou ty  
Technohrátky? 
Je to program určený 
pro podporu zájmu 
žáků o technické ško-
ly. 
Co jsi tam vyráběla? 
Já jsem vyfotila fotografii, jak Jindra Hejl spojoval 
hydrauliku v TOSu ve Svitavách. 
Co jsi s fotkou udělala? 
Poslala jsem ji panu učiteli třídnímu a ten ji  
poslal do soutěže. 
Co se dělo potom. 
Na Facebooku byla soutěž, kterou jsem vyhrála.  
V hodnocení odborné poroty jsem skončila druhá. 
Dostala jsi nějakou cenu? 
Dostala jsem dvě knihy (stejné), přehrávač MP3 a 
kameru do vody. 
Tak to je super. Díky 
 
Děkujeme všem, kteří Šárku v soutěži podpořili. 

 

 

 

 

       
     První kolo futsalové ligy se odehrálo 12.listopadu  

ve škole ZŠ na Lukách. Zúčastnily se tyto týmy :  

ZŠ Pomezí, ŽŠ Masarykova, ZŠ Radiměř a ZŠ Na 

Lukách. Poslední zápas hrála ZŠ Na Lukách a ZŠ Masa-

rykova o první místo. Bohužel posledních 14 sekund 

Masarykova škola dala gól a vyhrála. Nejlepším střelcem 

turnaje byl David Síla ze 7 góly. Postoupily týmy:  

ZŠ Na Lukách a ZŠ Masarykova.   

     Druhé kolo proběhlo 12.12. za účasti Sokolku Svitavy 

a ZŠ Bystré. Naše škola skončila druhá, vyhrálo Bystré a 

Svitavy skončily třetí. Za naši školu hráli Martin Jukl, 

bratři Čáslavští, Jindra Hejl, Láďa Hruška, Libor 

Šmíd Martin Bednář, David Síla. 
Mnoho úspěchů do dalších kol. 
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Rozhovor s čertem Františkem Peňásem : 
Kde čerti všude byli? 

Na celé škole kromě 6.A. Byli jsme také v oddělení 
školek. 
Přesvědčovali jste spolužáky, aby šli za čerty? 

Celá třída chtěla jít. 
Jak dlouho trvala příprava mikulášského  
kostýmu? 

Mikulášský oblek se připravoval asi dvě hodiny. 
Brečely nějaké děti? 

Každý byl statečný a nikdo nebrečel. 
Napravili jste nějakého zlobivce? 

Pár dětí se napravilo, ale několik se jich nedalo. 
Pan učitel Němec dělal Mikuláše. Přesvědčovali 
jste ho dlouho? 
Asi ani ne, myslím, že šel dobrovolně. 
Kdo je autorem fotografíí? 

Autorem fotografíí je Jonáš Bican.  
Všechny fotky můžete zhlédnout na školních stránkách. 

Porovnání cen 
 Zajímá vás, kolik, co a kde stojí? Kde 
je lacinější rohlík, kde mrkev, kde hovězí a 
kde počítač?  Nabízíme porovnání několi-
ka potravin. 
 
Olmíci: 
Pennny Market 113g za 9 Kč 
Tesco 113g za 9Kč 

Paprika červená: 
Penny Market 1kg za 35Kč 
Lidl 1kg za 30Kč 
Billa 1kg za 30Kč 
Kofola: 
Billa 20Kč 
Tesco 27Kč 
 Albert 18Kč  

Hodně dárků, sněhu, radosti, lásky a pohodové přežití Silvestra 

přejeme všem žákům a pracovníkům školy. 



 
 

 

Rozhovor s žákem z 1.A  
Pavlem Jílkem 

 
Jaký je tvůj nejoblíbenější sport? 
Nejradši mám fotbal. 
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 
Matematika. 
Jakou máš nejoblíbenější učitelku? 
Moje oblíbená paní učitelka je paní asistentka. 
Už se těšíš do druhé třídy? 
Ano, moc se těším. 
Jakou máš nejoblíbenější pohádku? 
Scooby Doo. 
Co nejraději děláš ve škole? 
Hraju si o přestávce s autíčkama. 

 

 
 

Sběr papíru 
 

     Před nedávnem byl vstup školy zaplněn až po okraj 
papíry, které žáci donášeli v rámci školní akce. Zeptali 
jsme se paní učitelky Mičkové, jak celá soutěž dopadla. 
Kolik papíru se dohromady nasbíralo? 

Je to neuvěřitelných 15 tun papíru, přesně 15 120 kg. 
Která třída odevzdala nejvíce? 

Nejvíc nasbírala 2. třída, celkem 3345,5 kg. Vítězem 
soutěže se ale stala třída 3.A, protože měla nejvíc na 
žáka - 138,73 kg na jednoho! 
Kolik se vydělalo? 

Výtěžek z této sbírky byl neuvěřitelných 28 110 Kč. 
Na co se peníze použijí? 

Peníze byly rozděleny třídám. Každá je použije podle 
vlastního uvážení, buď na odměny pro děti, nebo na 
závěrečný výlet. 

 
:        

                  

 

 

     První sloh pochází z pera a hlavy Ilony 
Langrové ze třídy 6.B a je na téma: „Dopis ka-
marádce“. 
 
 Ahoj Naty, 
   jak se máš? Já se mám dobře. Co jsi dělala o 
prázdninách? Já jsem skoro vůbec nebyla do-
ma. 18. července jsem jela s dědou osm hodin 
vlakem do Starého Sedliště. Byli jsme tam  
čtyři dny. 
Na žádném táboře jsem nebyla. Byli jsme se 
známými ve Sloupských jeskyních. Každou 
chvíli jsem byla venku s kamarádkami nebo na 
koupališti. S bráchou jsme se koupali v našem 
bazéně a taky jsme často s mamkou jezdili za 
babičkou a dědou na chalupu. 
 

    A co škola? Já jsem tenhle rok přešla na dru-
hý stupeň. Přišlo k nám 11 nových žáků. Mys-
lím, že spolu všichni vycházíme dobře. Všichni 
jsme si už zvykli, že na každou hodinu přechá-
zíme do jiné učebny a máme jiné učitele. Vů-
bec mě nebaví tělocvik a fyzika. Zato mě baví 
informatika, čeština a dějepis. A jak se máš ty? 
Co prázdniny? Co škola a noví spolužáci? 

 Měj se  hezky.      

 Ahoj Ilona. 

Autorem druhého slohu je žákyně 7. třídy  
Nikol Kábelová a je na téma: „Za to ti patří dík“. 

 
  
    Mami, velký dík ti patří 
už jen za to, že jsi mě vy-
chovala, dala jsi mi kus 
svého srdce! 
     Ve všem mi pomáháš, 
když něco nechápu, vy-
světlíš mi to. Máš se mnou 
velkou trpělivost, i když se 
třeba nedohodneme. Máš 
velké srdce, spoléháš na mě, důvěřuješ mi, 
máš mě ráda. Podporuješ mě v atletice a nejen 
v ní, ale ve všem. 
    Když jsem se rozhodovala, jestli půjdu na 
konzervatoř, pomohla jsi mi se rozhodnout 
správně. Byl to divný pocit, že přibližně za dva 
týdny budu dělat zkoušky. Nakonec jsme uzna-
ly obě za vhodné, že bude lepší, když počkáme 
na střední. 
    Když jsem si doma zapomněla sešit, nevá-
hala jsi a donesla mi ho. 
    Jsi ta nejlepší mamka na světě. 
ZA TO VŠECHNO TI PATŘÍ OBROVSKÝ DÍK 

K.D. balí O.P. Ty jo! 

O.P. se kvůli K.D.  ostříhal , 

ale jsou pořád jenom kamarádi. 

L.H.  se rozešel s M.D. Škoda 

 L.V. se nelíbí, že v časopisu 

jsou drby i ze 7. tříd
y. Proč asi? 

6. třída pořád chodí za O.P. Asi ho balí!!!! 

Ve výtahu se sejdou 3 navonění lidé. Navoněný muž, navoněná žena a babka. Po chvíli muž řekne: " Paris 
za 50 euro." Navoněná žena reaguje: "London za 70 euro." Babka si uprdne a řekne: "Fazole Tesco za 5 


