20. ročník
1. číslo
30. září 2015

Důležité kontakty a konzultační hodiny
Mgr. Karel Strnad, ředitel školy
Mgr. Hana Vavřenová, zástupkyně ředitele
Iva Jandurová, ekonomka školy
Blanka Nyklíčková, administrativa
Mgr. Josef Brunclík, výchovný poradce
Mgr. Iva Koucká, metodik prevence
Mgr. Šárka Sedláčková, metodik prevence
Mgr. Miloslava Doleželová, vedoucí šk. knihovny
(výpůjční doba St 12.00 – 14.00)
Školní družina:
Lucie Macáková
Ruslana Mejsnarová
Martina Rydvalová
Jana Jechová, as. ped.
Jaroslava Vacátková, as, ped.
Mgr. Eva Medková, dysl. as.
Hana Mládková, vedoucí školní kuchyně
Záznamník do školní kuchyně
Radoslav Bareš, školník

481 655 808, 481 623 746, 737 212 722
481 655 809, 481 623 717
481 655 117, 481 623 731
481 655 117, 481 623 731
481 655 839
481 655 819
481 655 826
481 655 821
481 655 813
481 655 835
481 655 811
481 655 835
481 655 827
481 655 835
737 212 721, 481 623 736
481 623 736
737 196 204

Tento časopis si prosím pečlivě uschovejte.
Žádáme Vás, rodiče a zákonné zástupce, abyste pokud možno netelefonovali přes ústřednu,
ale abyste se spojili přímo s učiteli dle níže uvedeného tel. seznamu. Volejte v době přestávek
mezi vyučovacími hodinami (8.45 – 8.55 h; 9.40 – 10.00 h; 10.45 – 10.55 h; 11.40 – 11.50 h;
12.35 – 12.45 h; 14.15 – 14.25 h).
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Třídní učitelé

telefon

konzultační hodiny

Mgr. Renáta Enklerová
Mgr. Dana Vilímová
Mgr. Petra Pekařová
Mgr. Hana Kulhánková
Mgr. Eva Buchtová
Mgr. Irena Bartušková
Mgr. Kateřina Hejlová
Mgr. Jana Karmínová
Mgr. Josef Brunclík
Mgr. Miloslava Doleželová
Mgr. Denisa Šimonová
Mgr. Iva Koucká
Mgr. Dana Andrejsková
Mgr. Hana Růžičková
Mgr. Iva Srbová
Mgr. Šárka Sedláčková
Mgr. Pavel Brauner
Mgr. Jana Hejduková

481 655 837
481 655 827
481 655 836
481 655 837
481 655 836
481 655 837
481 655 816
481 655 816
481 655 839
481 655 821
481 655 819
481 655 819
481 655 818
481 655 821
481 655 823
481 655 826
481 655 815
481 655 826

Pá 9 – 9,30
St 12,10 - 13
Út 10-10,45, St 13 – 13,20
Po 12,30 - 13
Po 8,45 - 9,30
Po 9 - 9,40
Čt 8 – 8,45
Po 11,50 – 12,30
Po 13,20 - 14
Pá 11 – 11,30
Po 9 – 9,45
Po 9 – 9,45
Pá 9 - 9,40
Čt 8 – 8,45
Čt 11 – 11,40
Čt 12 – 12,30
Út 10 – 10,45
Pá 9 – 9,45

481 655 820
481 655 818
481 655 820
481 655 821
481 655 818
481 655 835
481 655 827
481 655 808
481 655 815
481 655 809

Út 9 – 9,45
St 13,15 - 14
Po 9,45 – 10,45
Út 10,55 – 11,30
Pá 11 – 11,40

Netřídní učitelé
Mgr. Pavel Bureš
Ing. Jiří Čapka
Mgr. Libor Hampl
Mgr. Eva Holatová
Mgr. Věra Machová
Mgr. Eva Medková
Mgr. Dana Müllerová
Mgr. Karel Strnad
Mgr. Kateřina Švitorková
Mgr. Hana Vavřenová

Út 8,45 – 9,40
Út 14 - 15
Po 10 – 10,45
Út 14,30 – 15,30

Zákonní zástupci žáka se mohou informovat na prospěch a chování svého dítěte
v konzultačních hodinách a dále dle telefonické dohody.

DynEd – nový systém výuky anglického jazyka
V letošním školním roce se bude 200 žáků naší školy vyučovat anglickému jazyku i pomocí
systému DynEd. Všichni žáci 5. – 9. ročníků budou pravidelně navštěvovat počítačovou učebnu
a pomocí mikrofonu a sluchátek individuálně studovat. Program pro výuku si mohou stáhnout i
doma a procvičovat se.
Systém výuky angličtiny DynEd je založen na ústních komunikačních dovednostech a
individuálním přístupu ke studentovi. Studenti si osvojují praktickou dovednost, nebudují
pouhou znalost. Studovat lze bez omezení, kdykoli a kdekoli.
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DynEd je nejefektivnější systém výuky jazyků s podporou počítače na světě, na jehož návrhu a
výrobě se podílela řada lingvistů, učitelů jazyků, počítačových inženýrů, neurobiologů i umělců.
Unikátní přístup systému DynEd založený na principech fungování mozku vychází z výsledků
neurovědních výzkumů a opírá se o rozsáhlé zkušenosti z reálného světa.
DynEd učí cizí jazyk jako dovednost a ne jako znalost. K získání dovednosti je potřeba
procvičování jako když se člověk učí hrát na hudební nástroj nebo řídit auto. Způsob, jakým
člověk procvičuje a co procvičuje, je klíčem k efektivnímu si osvojení jazyka.
Řešení DynEd poskytuje jedinečný rámec pro kombinované vzdělávání, tzv. blended learning,
které optimalizuje využívání technologie a vedení studenta učitelem. Student může DynEd
využívat na PC (Windows, Apple), iPad, iPhone, Android.
Systém DynEd je svým obsahem zdaleka nejrozsáhlejší, nabízí více než 10 různých kurzů,
včetně CLIL, každý speciálně vyvinutý pro určitou věkovou kategorii a jazykovou úroveň (až
úroveň C2), které odpovídají požadavkům pro složení mezinárodních zkoušek příslušných
stupňů jazykové způsobilosti (CEFR, Cambridge Exam, TOEFL, TOEIC).
Společnost DynEd se výuce angličtiny věnuje 25 let a její kurzy jsou rozšířeny ve více než 50
zemích světa. K dnešnímu dni studuje se systémem DynEd více jak 10 milionů studentů.
Využívají jej jak nadnárodní firmy, tak školy a univerzity.
Systém výuky DynEd byl certifikován například ministerstvy školství Francie, Číny, Turecka.
V ČR jsou kurzy DynEd akreditovány MŠMT jako kurzy pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Začátečníci využívající DynEd jsou schopni dosáhnout úrovně jazykové způsobilosti B2 dle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky za 360 hodin studia.

Co přináší DynEd školám
- Jasně definované a měřitelné cíle na úrovni studenta, učitele, třídy
- Nezávislé a transparentní porovnávání úrovně znalostí podle mezinárodních standardů
(studenti, třídy)
- Vysoká efektivita vynaložených prostředků na jazykové vzdělávání studentů
- Rozvoj a vzdělávání stávajících učitelů
- Jednoduché skládání zkoušek a hodnocení studentů
Učitel má k dispozici pravidelný přehled o průběhu studia (co, kdy, jak dlouho student studoval,
výsledky testů, atd.) a dosaženém pokroku.

Co přináší DynEd studentům
- 2-3x větší efektivita studia
- Důraz na poslech a mluvení (85% času)
- Studenti se učí v „bezpečném prostředí“, nebojí se dělat chyby
- Skutečně individualizovaná výuka – obsah kurzů se neustále přizpůsobuje
aktuální jazykové úrovni studenta
- Možnost studia kdykoliv a kdekoliv

Informace ze školní jídelny
Co platí od 1. září v naší školní jídelně:
1) Opět jsme uzavřeli dotační smlouvu na „ovoce do škol“. Dotace se týká dětí od 1. do 5.
ročníku. Dodávky jsou nepravidelné, většinou však 2x měsíčně.
2) Dotační mléčný program je každé úterý, středu, čtvrtek a pátek. Žák má nárok pouze na 1 ks
dotovaných výrobků denně (v nabídce je bobík, jogurt, tvaroháček, krabičkové mlíčko
s brčkem). Mimo to je možné v jídelně od 7,30 do 7,55 hod. zakoupit minerálku a cereální
výrobky.
3) Od 15. 9. nabízíme každé úterý a čtvrtek na oběd č. 3 makrobiotiku - oběd bez živočišných
bílkovin, tuku a cukru. K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě poptávky rodičů.
Připomínáme

telefony:
e-mail:

737 212 721, 481 623 736
jidelna.zsriegra@seznam.cz
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Nakonec dvě nepříjemné věci.
Od 1. 9. 2015 se došlo k úpravě cen obědů.

7-10 let
20,- Kč
11-14 let
23,- Kč
15 a více
24,- Kč
Úprava ceny se týkala i čipů. Od 1. 9. 2015 je cena čipu 150,- Kč a zůstává majetkem žáka.
Hana Mládková, vedoucí školní jídelny

Mezinárodní turnaj Lipsko a Regionální Pohár žactva Pardubice
Závodník JC 7 Semily a žák 5. A ZŠ Dr. F. L. Riegra, Jan Vostřel, reprezentoval město Semily
na silně obsazeném mezinárodním turnaji v Lipsku. Procházel soutěží bez jediného zaváhání a
obsadil skvělé první místo. Dalším ze silně obsazených turnajů byl Regionální Pohár mladšího
a staršího žactva v Pardubicích, kde se Jan Vostřel předvedl opět ve velmi dobré formě. Silně
obsazenou hmotnostní kategorií do 38 kg prošel bez jediného zaváhání, když nad tradičním
soupeřem z Hradce Králové zvítězil před časovým limitem. Gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci oddílu judo, města Semily a ZŠ Dr. F. L. Riegra.
Výsledky:
MT Lipsko
mladší žáci do 38 kg

1. místo

Jan Vostřel

RP Pardubice
mladší žáci do 38 kg

1. místo

Jan Vostřel
Martin Švehla, JC 7 Semily

English Camp Semily 205
V ZŠ Dr. F. L. Riegra proběhl ve dnech 17. – 21. 8. 2015 příměstský tábor zaměřený na
konverzaci v angličtině. 25 dětí ze všech škol v Semilech strávilo týden plný her, písniček,
soutěží ve společnosti přátel z USA.
Osm Američanů, dva otcové se svými dospívajícími dětmi a jejich kamarády, strávili dva týdny
v Čechách, z toho pět dní v Semilech.
Patronkou a organizátorkou campu byla paní Mona Vogelaar, která své přátele z Texasu do
Čech pozvala a celou akci organizovala ve spolupráci s organizací 4D USA.
S Monou se známe od roku 2009. Pomáhala nám s různými akcemi. Děti amerických vojáků
trávily společně s našimi dětmi u nás ve škole jeden týden v roce 2009 a v roce 2010.
S přestávkami vedla Mona konverzaci v hodinách angličtiny v letech 2011 a 2012. Minulý
školní rok působila jako rodilý mluvčí v hodinách angličtiny společně s Antony Herriotem ze
Skotska.
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Nadšení a spokojenost dětí byla dána organizací a průběhem campu. Skupinky dětí společně
se svým českým vedoucím se v průběhu
dopoledne vystřídaly ve všech aktivitách.
Každou z nich vedl Američan. Aktivity byly
zaměřeny na hudbu, výtvarné techniky,
poslech a vyprávění příběhů a výuku
anglických slovíček a gramatiku. Hlavním
tématem všech aktivit byly Vánoce.
Na každé odpoledne byl připravený různý
volitelný program. Děti si samy vybíraly
aktivity,
kterých
se
chtěly
zúčastnit.
Nejoblíbenější byl americký fotbal, baseball,
střelba z luku. Děvčata ráda tančila, vyráběla
šperky, přáníčka a pohlednice.
V průběhu celého týdne vznikal muzikál. První představení se konalo ve čtvrtek v Domově pro
seniory a hlavní představení bylo připraveno na závěr campu v pátek v tělocvičně školy pro
rodiče.
Největším poděkováním pro všechny byly slzy nejmenších při loučení a jejich upřímné přání
zase se za rok sejít na dalším English campu.
Mgr. Hana Vavřenová

Den mobility
V rámci dopravní výchovy se děti z 1., 2. a 3. tříd zúčastnily Dne mobility, který pro ně v měsíci
září připravilo město Semily, odbor dopravy. Za krásného slunečného počasí se na Ostrově
rozjely závody na koloběžkách a jízdy zručnosti na kolech. Děti také zaujalo promítání obrázků
o vybavení jízdního kola a o reflexních doplňcích. Za správné odpovědi dostaly omalovánku a
svítivý reflexní proužek. Zde je pár dětských postřehů z této vydařené akce.
„Nejlepší bylo, jak jsem všechny na koloběžce předjel.“
„Líbilo se mi, jak jsme jeli na kole slalom.“
„Na koloběžce jsem jela co nejrychleji.“
Mgr. H. Kulhánková

Úžasný výlet se super třídou a spaní ve škole
Ve čtvrtek 17. září se naše třída 5. B vydala na seznamovací výlet do Krkonoš. Autobus nás
vyvezl až na Zlaté návrší. Šli jsme kolem pomníku Hanče a Vrbaty k prameni Labe, kolem
Labské boudy a Pančavského vodopádu zpět na Horní Mísečky. Byl to moc hezký výlet a přálo
nám počasí. Bylo opravdu krásně. (Eliška)
Autobusy byly sice plné, ale dojeli jsme. (Míša)
Na Zlaté návrší jsme jeli modrým autobusem. Bylo tak narváno, že jsem seděla a stála zároveň.
Nejlíp se měl Lukáš, který seděl jedné paní na klíně. (Zlatka)
Ráno byla zima, ale nezmrzli jsme jako Hanč a Vrbata. O nich nám vyprávěla u pomníku paní
učitelka Machová. Byl odtud nádherný výhled. (Míša a Markéta)
Nejlepší bylo, když jsem se zavřel do bunkru s mřížemi a dělal jsem, že to nemůžu otevřít. Na
Labské boudě bylo všechno moc drahé, tak jsme u pokladny tajně brali cukr. Paní učitelka
všechny prokoukla, ale přece jen se někomu povedlo cukr propašovat. Cestou zpátky jsme
běželi z kopce dolů a v cyklobuse jsme hráli srandovní hry. (Vítek)
Na Zlaťáku si všichni šli něco kupovat do Vrbatovy boudy a já, Lesý, Lukáš, Ondra, Maty, Maki,
Míša a Aneta jsme dělali bláznivá selfie.
U pramene Labe jsme si měli zapamatovat všech 28 měst, kterými protéká řeka Labe. Moc se
nám to nepovedlo.  (Zlatka)
Když jsme se vrátili z výletu, došli jsme do školy, dali jsme si večeři a potom jsme strašili po
škole, hráli jsme klávesnici a vybíjenou. (Andy)
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Ze spaní ve škole bylo nejlepší, když jsme strašili holky. Hrozně se bály, a když jsem omylem
zády zhasnul světlo na chodbě, hrozně se lekly. (Vítek)
Nakonec jsme šli koukat na Já padouch 2 a pak jsme šli do malé tělocvičny spát. Teda já a
Ondra ne, my dva jsme čekali, až všichni usnou a obešli jsme celou tělocvičnu. Bylo to super.
(Adam)
V jednu ráno jsme s Adamem vyrazili na okružní jízdu po tělocvičně. Nejhorší byla vrzací
podlaha. Dorazili jsme do rohu a potom jsme … (Ondra)
Paní učitelka Machová u mě, Kolji a Lukáše stála skoro půl hodiny, ale i přes to jsme si
s holkama povídali. Když odešla, začali jsme si vyprávět horory a pak jsme logicky vůbec
nemohli usnout. Začali jsme si povídat něco veselého, protože jsme se strašně bály. (Lucka)
Byl to nádherný výlet i s přespáním ve škole. Hip, hip, hurá. (Domča)
Určitě si to chceme zopakovat.
5. B, M. Doleželová a V. Machová

Poznej svoji třídu a sám sebe
Druhý zářijový týden se vypravili osmáci ze ZŠ Dr. F. L. Riegra na tajný výlet, který měl
přívlastek zátěžový. Na programu byla turistika, hry v přírodě a společenské aktivity. Cílem bylo
sdělit si svoje zážitky z prázdnin, zjistit co nejvíc o svých spolužácích a pobýt spolu víc než jen
hodiny ve třídě.
Trasa vedla z Dolánek přes pramen Boží vody do Klokočských skal, největší jeskyni Českého
ráje Postojnu - Ameriku, zříceninu hradu Rotštejn, přes Besedice a Kalich na Žlutou plovárnu
na Malé Skále. Cestou jsme uzlovali, prozkoumávali s baterkami jeskyni, hráli „čelovku“,
poznávali osobnosti spojené s místy putování, hráli si na kurýry a zjišťovali svůj odhad a trefu.
Všechny úkoly byly hodnocené a čtyři družstva prokázala, že jim nechybí bojovnost, snaha
zvítězit, vzájemná soudržnost i radost ze společného soutěžení. V cíli nás čekala odměna
v podobě prckování na loďkách. Někteří se ukázali jako zdatní vodáci, jiní se s pádly a vodou
pěkně poprali.
V nohách jsme měli skoro osmnáct kilometrů, přesto jsme se vraceli s novými zážitky a
zkušenostmi. Moc jsme si to užili. Prima den.
Mgr. Iva Srbová, třídní učitelka 8.A
Jeskyně byla rozlehlá, museli jsme lézt po kolenou a svítit baterkami. V jeskyni jsme byli skoro
celou hodinu, hráli jsme na schovávanou,
prozkoumávali postupně celý prostor a vůbec se
nám nechtělo ven. Pak jsme ještě plnili úkoly a
v cíli nás čekalo překvapení. Jezdili jsme na
kánoích po Jizeře. Bylo to moc fajn, vydařený
výlet, super den!
Prokop Macák, 8.A
V lese nám pan Švehla ukazoval uzle, které jsme
později museli ukázat my. Na lodičkách jsme
pozorovali horolezce, který lezl bez jištění na
Panteon. Výlet se mi moc líbil.
Vendula Guryčová, 8.A
Ještě nás doprovázela fenka naší paní učitelky
Narnie, která nebyla až do konce unavená,
pobíhala sem tam a užívala si to s námi. V jeskyni mě to moc bavilo, protože tam byly různé
skrýše a tma. My holky jsme byly šikovné i v házení na cíl a hru „Kdo jsem“ jsme zvládly také
nejlíp. Na loďce jsme se točily dokola, moc nám to nešlo. Jinak super výlet.
Kateřina Černá, 8.A
Došli jsme na Rotštejn, tam jsme nejdřív museli ukázat, jaké uzly si pamatujeme. Za družstvo
jsem bojoval já, leccos umím ze skauta. Také jsme hráli hru „čelovku“, bylo to legrační. Na
Skále jsme také hráli nohejbal.
Petr Hajný, 8.A
Výlet byl bezva. Všichni jsme se líp poznali a holky s kluky začaly víc komunikovat a naopak
také. Příště pojedu určitě znovu.
Tomáš Lengyel, 8.A
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Krajská soutěž ve vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel
- Memoriál nprap. Jiřího Kocourka
Ve středu 16. 9. se některé třídy naší školy zúčastnily krajské soutěže hasičských družstev,
kterou předcházel slavnostní služební slib nových příslušníků HZS Libereckého kraje. Akce
probíhala na Riegrově náměstí v Semilech
s podporou města Semily.
Do soutěže se zapojili hasiči ze čtyř územních
obvodů. Každé družstvo mělo v co nejkratší
době vyprostit z havarovaných vozů zraněnou
osobu. Rozhodčí udělovali body za taktiku,
provedení
zásahu,
techniku
a
první
předlékařskou pomoc. Žáci dokázali ocenit
preciznost práce a důslednost profesionálních
hasičů v těchto situacích, protože jsou sami
členy jednotek dobrovolných hasičů.
Takto jsme zaznamenali průběh vyproštění:
1. Hasiči přijeli k nehodě
2. Havarovaná auta zajistili
3. Přinesli hadici
4. Vyprostili sloup elektrického vedení z vozidla
5. Jeden hasič vlezl do auta zadním oknem
6. Další pomohli otevřít dveře
7. Vyprostili figuranta
8. Donesli ho na podložku
9. Poskytli první pomoc
Mgr. Iva Srbová a Petr Šikola, 8.A

Popáté na Republikovém finále OVOV
Bez desetiboje v Praze na stadionu Juliska už si nedovedeme představit začátek školního roku.
11. a 12. září se konalo už šesté Republikové finále OVOV. Naše škola chyběla jen poprvé,
v roce 2010, kdy nás na krajském kole v Liberci
porazila ZŠ Hejnice. Od roku 2011 už jsme do Prahy
jeli pokaždé.
Letos se podařilo přes okresní a krajská kola do
Prahy probojovat těmto žákům a žákyním:
Klárce Lengyelové a Janu Vostřelovi z 5.A,
Veronice Strnadové ze 7.A, Isabele Balogové
z 8.B a Tomáši Lengyelovi z 8.A.
V obrovské konkurenci žáků ze 157 škol se mezi
650 závodníky neztratili a reprezentovali dobře naši
školu. Odměnou jim bylo setkání s olympioniky –
zakladateli OVOV Robertem Změlíkem, Romanem
Šebrlem a Šárkou Kašpárkovou a dalšími padesáti olympioniky. Někteří dokonce chodili na
Řecká 564 na houpačce (září 2015)
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disciplíny se závodníky a dávali jim cenné rady. Nezapomenutelným zážitkem bylo zahájení
finále, kterého se i letos zhostila paní Věra Čáslavská.
Nejlépe se vedlo Kárce Lengyelové, která skončila v ročníku
2005 na 4. místě. Během těžkého dvoudenního desetiboje si
vytvořila v šesti disciplínách osobní rekord. Například kliků
udělala za dvě minuty 101 a kriketovým míčkem hodila 31
metrů. Veronika Strnadová obsadila svými výkony v kategorii
2003 9. místo a také v šesti disciplínách vylepšila svoje osobní
rekordy. Za dvě minuty zvládla 240 přeskoků přes švihadlo a
udělala 102 kliků. Isabela Balogová v ročníku 2002 skončila
na 33. místě, v její kategorii závodilo 69 závodnic. Vytvořila si
pět osobních rekordů, přes švihadlo udělala za dvě minuty 265
přeskoků a excelovala v driblingu – za dvě minuty zvládla 290
metrů. Nejtěžší pozici měl Tomáš Lengyel mezi 129 závodníky
kategorie 2001. I přes svých pět osobních rekordů vybojoval
54. místo. Jeho nejlepší disciplíny byly běh na 1000 m za 3:10
min., hod míčkem 56,50 m a shyby – za dvě minuty 80 shybů.
Jan Vostřel obsadil v kategorii 2004
20. místo, ve třech
disciplínách si vytvořil osobní rekord a jeho celkový výkon má
hodnotu diamantového odznaku.
Všem našim reprezentantům gratulujeme a přejeme jim, aby se
jim dařilo i nadále. Děkuji také učitelům tělesné výchovy, kteří naše žáky na závody připravili.
Mgr. Miloslava Doleželová

Plán přednášek a akcí
V letošním školním roce už v prvních a druhých třídách proběhla beseda s příslušníky městské
policie na téma Bezpečnost chodců v silničním provozu. Další plánované akce:
ročník
6.
7.
8.
9.
6.
8.

téma
Šikana – tříhodinový program
Kouření a závislosti
Holocaust, setkání s pamětníkem
Prevence neplánovaného těhotenství a interrupce
Den prevence – kyberšikana
Den prevence – Finanční gramotnost

V plánu je ještě řada dalších akcí, přednášek a besed, jejich termíny zatím nejsou stanoveny.

• náklad 250 výtisků, příští číslo snad vyjde 27. října 2015
• uzávěrka dalšího čísla je 22. října 2015
• logo tiskařského šotka použito z www.ctenarka-gramotnost.cz
• časopis vydává redakční tým VěŠáK ve spolupráci
s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily
• časopis je k dispozici na webových stránkách školy www.zsriegra.cz
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