20. ročník
2. číslo
27. října 2015

V naší škole se snažíme přivést děti k literatuře, k četbě. Je to sice stále těžší a někdy to
připomíná pověstný boj s větrnými mlýny, přesto jsme stále přesvědčeni, že to má smysl.
Pokud děti budou rády číst, najdou smysluplné využití volného času, získají nové informace o
světě kolem nás, utřídí si morální hodnoty a v neposlední řadě si rozšíří slovní zásobu.
V letošním roce jsme se proto zapojili do projektu MŠMT Výzva č. 56, která nám umožnila
obohatit školní knihovnu o spoustu nových titulů a zavést tak do hodin literatury tzv. čtenářské
dílny, kdy s žáky čteme knihy přímo v hodinách a poté o přečteném diskutujeme. Žáky to tak
nutí knihu skutečně otevřít, na rozdíl od předchozí praxe, kdy často opisovali obsahy knih
pouze z internetu.
Další snahou o posílení literárního povědomí našich dětí bylo
uspořádání besedy o Karlu Čapkovi. Beseda proběhla ve čtvrtek
15. října v interaktivní učebně naší školy a pracovnice agentury
LITERAPOINT na ní přiblížily osmákům a deváťákům nejen život
tohoto našeho spisovatele, ale i jeho dílo a názory. Přednášku
obohatily obrázky a fotografie z Čapkova života, ukázky z jeho
knih, ale i ukázky filmové.
Těmito aktivitami naše snaha samozřejmě nekončí. Po celý školní
rok se budeme děti snažit seznamovat s krásou nejen české, ale i
světové literatury, budeme pro ně chystat besedy a přednášky,
budeme navštěvovat divadelní představení, …budeme ČÍST. Snad
tato naše snaha nebude úplně marná, a pokud by se nám podařilo
„vypěstovat“ alespoň několik nových čtenářů, kteří občas raději
sáhnou po knížce, než zapnou počítač, budeme spokojení.
Citáty Karla Čapka:
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší
svět odchází.
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.
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Sběr papíru
Průběžné výsledky sběru papíru ve školním roce 2015/2016
Pořadí tříd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2. B
1. B
2. A
1. A
3. B
3. A
7. A
5. B
4. A
4. B
6. A
7. B
9. B
9. A
6. B
5. A
8. B
8. A

Ø na žáka
23,56 kg
22,56 kg
20,60 kg
19,76 kg
18,52 kg
15,43 kg
15,36 kg
14,88 kg
13,22 kg
10,39 kg
10,10 kg
9,60 kg
7,35 kg
6,13 kg
4,00 kg
3,14 kg
2,74 kg
1,87 kg

Nejlepší sběrači školy
1. Barešová Anna
2. Kasan Stanislav
3. Strnadová Eliška
4. Daníčková Nicol
5. Bažant Matyáš
6. Havrdová Aneta
7. Mečíř Václav
8. Kos Kryštof Mikuláš
9. Hoďáková Tereza
10. Drbohlav Matěj
Kišová Barbora

2. B
4. A
5. B
2. A
1. A
1. B
2. B
7. A
6. A
1. A
2. A

205 kg
200 kg
139 kg
131 kg
120 kg
110 kg
105 kg
92 kg
90 kg
80 kg
80 kg

po 1. sběru celkem 4 646 kg

Sbírejte dále. Toto jsou výsledky po prvním sběru. Ještě budou dvě kola. Nic není ztraceno a
vítězství může být právě TVOJE!
Mgr. Renata Enklerová

Dopravní hřiště v Košťálově
V úterý 6. října jsme byli na dopravním hřišti v Košťálově. Jeli jsme tam autobusem.
Nejdříve nám pan instruktor vyprávěl o tom, jak se máme chovat na silnici. Ukázal nám
8 obrázků a dával nám otázky a my jsme na ně odpovídali. Potom jsme šli ven a měli jsme
přestávku. Seděli jsme na tribunách a svačili jsme. Když jsme se vrátili, ukázal nám zbylých
7 obrázků. Vyšli jsme ven, vzali jsme si helmy, pan instruktor nám rozdal kola a rozdělili jsme se
do týmů. Odešli jsme k hřišti a pan instruktor prvnímu v družstvu řekl trasu. Zbytek týmu pak
jezdil za ním. Potom pan instruktor vyměnil první děti z týmu. Tyto děti šly do jiných týmů a
musely si zapamatovat jejich trasu. Když se dojezdilo, každý se vrátil do svého týmu a museli
jsme jezdit zase jinou trasu. Takhle jsme se asi třikrát vystřídali.
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Nakonec nám pan instruktor řekl, že si můžeme jezdit, jak chceme, ale musíme dodržovat
pravidla. Potom jsme vrátili kola a jeli jsme zpátky do školy.
Simona Plšková
V úterý 6. října jsme s celou třídou jeli do Košťálova na
dopravní hřiště. V tento den nám počasí přálo. Bylo
teplo a slunečno.
Pan instruktor nás vzal do učebny, kde nám ukázal
veškeré dopravní značky, podle kterých se musíme
řídit na silnici. Po krátkém školení jsme se vydali na
dopravní hřiště. Na hřišti jsme vytvořili čtyři družstva.
Každý z nás si mohl vyzkoušet zručnost jízdy na kole.
Byl to moc krásný zážitek. Na jaře jedeme dělat
zkoušky na průkaz cyklisty.
Karolína Ciapková
Abychom dodržovali pravidla silničního provozu,
musíme se je nejdříve naučit a nacvičit. K jejich
nácviku slouží dopravní hřiště.
Naše třída dojela na dopravní hřiště v Košťálově
autobusem. Zde jsme se nejprve učili dopravní pravidla
v učebně. Pan instruktor nám vysvětloval dopravní značky, jak bezpečně přecházet silnici nebo
jak bez nehody projet křižovatky. I chodec nebo cyklista je účastník silničního provozu.
Po krátké přestávce jsme vyrazili na vypůjčených kolech na hřiště. Zde jsme zkoušeli to, co
jsme se naučili. Malé silničky na hřišti byly roztomilé. Škoda, že na zdejším hřišti nemají
semafory. Posledních dvacet minut jsme mohli jezdit na hřišti, jak jsme chtěli, ale podle
pravidel.
Veronika Nechanická

Byli jsme v divadle
V měsíci říjnu navštívili žáci naší školy dvě divadelní přehlídky. Krakonošův divadelní podzim ve
Vysokém nad Jizerou a Semilský paroháč v Semilech.
Do Vysokého nad Jizerou odjely 12. října třídy 6.A, 6.B a dívky ze
sedmých tříd. Zhlédli jsme představení Divá Bára (Divadelní
spolek bratří Mrštíků Boleradice). Příběh o odvážné, samorostlé
dívce, kterou lidé z vesnice nemají rádi a pomlouvají ji, nás
všechny velmi zaujal. Představení se nám všem moc líbilo. Velkou
pochvalu zaslouží také všichni diváci, kteří zaujatě sledovali děj a
na závěr odměnili herce velikým potleskem.
Žáci pátých tříd viděli v KC Golf v rámci Semilského paroháče
představení Husí krky v podání Cirkusu TeTy. Obdivovali jsme
vzdušnou akrobacii Katky a Pavly, které nám pomocí nového
cirkusu a fyzického divadla vyprávěly beze slov o vztazích mezi
lidmi a o tom, že jsme vlastně všichni stejní, i když každý máme
jiné chyby. Po skončení představení si páťáci s oběma
představitelkami dlouho povídali a dozvěděli se leccos o novém
cirkuse.
Ohlasy a hodnocení žáků 6. A:
Byla jsem v divadle na Divé Báře. Hodnotila jsem 10 body, protože se mi to moc líbilo.
Divá Bára se narodila při silné bouřce, která uhodila bleskem do stodoly. Říkalo se, že je to
špatné znamení. Báře bylo osm let, když jí zemřela maminka, o které se říkalo, že je
Řecká 564 na houpačce (říjen 2015)

3

čarodějnice. Bára vyrostla a byla velmi hodná dívka. Měla nejlepší kamarádku Elišku. Byla
sirotek a ujala se jí teta Pepinka s panem farářem. Teta, pan farář a starosta měli Báru rádi,
ostatní ve vesnici ji jenom pomlouvali. Ale myslivec ji měl rád a ona zase jeho. Nakonec Báru
zavřeli za trest na hřbitov, protože vystrašila pana správce. Myslivec se jí pak zastal a potom
spolu odešli. Bylo to krásné představení.
Adéla Novotná
Divadlo se mi líbilo, šel bych tam klidně znova. Dávám 8 bodů z deseti. Bára se ničeho nebála
a byla sama sebou. Líbilo se mi, jak strašila starostu. Byla silná a bránila se před Pavlem. Na
Ondrovi Vlčkovi se mi líbilo, že měl rád Báru a snažil se ji bránit. Když na Báru všichni křičeli,
Ondra se jí zastával.
Šimon Candrák
Bára byla moc milá a nebála se, i když ji někdo neměl rád. Postavě
Bára dávám 10 bodů. Nejvíc mě pobavilo, když Bára ochránila
Ondru tím, že odstrčila Pavla. Bára také zachránila Elišku. Smutné
bylo, že pan farář nutil Elišku vzít si pana správce, i když ho Eliška
nechtěla. Eliška byla moc smutná. Báru vyhnali z vesnice, ale ona
smutná nebyla, protože odešla společně s myslivcem. Nikdy
nezapomněla na svou kamarádku Elišku a na Ondru.
Pavlína Bartoníčková
Hodnocení 10 bodů. Moc se mi to líbilo. Nejlepší bylo, jak se
správce bál na hřbitově. Správce přišel do vesnice a chtěl si vzít
Elišku, a tak s panem farářem podepsal svatební smlouvu. Správce
řekl, že lidem z vesnice dá 10 000 zlatých. Lidé byli spokojeni, a
tak pili pivo. Kolem půlnoci šel pan správce domů. Řekl, že půjde kolem hřbitova. Vesničané mu
říkali, že tam straší, ale on tam šel. Když byl u hřbitova, někdo ho strašil a říkal mu, ať už se
nevrací a ať si nebere Elišku. Pan správce se bál, a tak si to rozmyslel. Líbilo se mi, jak se Bára
zastala Elišky. Líbilo se mi, jak myslivec chtěl být s Bárou.
Ondřej Vašků
Pavel Báru miloval, ale byl zlý a Bára ho neměla ráda. Kvůli tomu se jí chtěl pomstít. Byl velmi
zlý a také o Báře šířil pomluvy. Představení se mi líbilo, všichni zahráli hezky. Hodnotím 8 bodů
z deseti.
Tereza Hoďáková

Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje - Turnov
Dne 30. září 2015 se konal na atletickém stadionu Ludvíka Daňka atletický čtyřboj. Mladší žáci
a žákyně soutěžili v běhu na 60 m, v hodu kriketovým míčkem, skákali do výšky nebo do dálky
a běhaly dívky 600 m, chlapci 800 m.
Starší žactvo mělo tyto disciplíny: běh na 60 m, vrh koulí nebo hod kriketovým míčkem, skok
vysoký nebo daleký a běh na 800 m dívky, 1 000 m chlapci.
Nejlépe se umístilo družstvo mladších žákyň a starších žáků – obsadili 5. místo. Mladší žákyně
soutěžily ve složení: Veronika Strnadová (7.A), Dita Bartušková (7.B), Natálie Matěchová (7.A),
Karolína Frisová (7.B), Žaneta Veitová (7.B).
Nejlepším závodníkem v kategorii starších žáků byl Milan Dufek, obsadil 8. místo v celkovém
počtu startujících. Nejlépe si vedl ve vrhu koulí (10,78 m) a skoku vysokém (145 cm).
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V družstvu starších žáků byli: Láďa Císař (9.A), Milan Dufek (9.A), Martin Jína (9.B), Tomáš
Lengyel (8.A) a Jan Kaňa (8.A).
Starší žákyně skončily na 9. místě - Izabela Balogová (8.B), Míša Koublová (9.B), Jitka
Hubařová (8.B), Šárka Tulachová (8.B) a Jana Buchtová (9.B).
Družstvo mladších žáků soutěžilo ve složení: Jakub Vávra (7.B), Šimon Candrák (6.A), Martin
Bartoníček (7.A), Michal Řehák (7.B), Vojtěch Coufal (7.B). Někteří z družstva neposlechli rady
starších a zkušenějších, závodili v běhu a ve skoku bez treter, a tak se umístili bohužel až na
11. místě.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k osobním rekordům.
Mgr. Věra Machová a Mgr. Iva Koucká

Škodlivost alkoholu
Děti konzumují alkohol už od 11 let. Mohou za to rodiče? Odpověď na tuto otázku
naleznete na webovém portálu www.vitalia.cz/clanky/deti-konzumuji-alkohol/. Průzkumy
ukazují, že přestože je podávání alkoholu v ČR do 18 let zakázané, 83 % rodičů alkohol u
svého dítěte neřeší.
Převážná většina mladých lidí uvádí, že největší vliv v oblasti konzumace alkoholu na ně měli
rodiče. Zajímavé je, že na druhém místě stojí kamarádi s přibližně 10 %. Vliv televizní reklamy
nebo školy je podle studie téměř zanedbatelný. 3 z 5 rodičů o následcích konzumace alkoholu
nemluví dostatečně, 40 % dotazovaných s dětmi mluví málo a nepříliš otevřeně. 20 % pak
s nimi nemluví vůbec. 30 % patnáctiletých pije alkohol 10x měsíčně. Není to příliš? Velmi
varující informací je, že 4 % rodičů nalévají svým dětem mezi 15 - 17 lety alkohol zcela běžně!
Víte, že konzumace alkoholu u dětí zvyšuje pravděpodobnost onemocnění jater, poškozuje
nervový systém, děti mají nižší schopnost soustředění, horší paměť a zvyšuje se
pravděpodobnost k přechodu na další návykové látky.
A proto, mluvme s dětmi otevřeně o všem.
Doporučené webové stránky: www.pobavmeseoalkoholu.cz
Nejbližší plánované akce:
6. 11. 2015
7.AB
11. 11. 2015
6.AB
11. 11. 2015
8.AB
konec listopadu
9.AB

Kouření a závislosti
Kyberšikana
Finanční gramotnost
Program prevence neplánovaného těhotenství a interrupce

• náklad 250 výtisků, příští číslo snad vyjde 30. listopadu 2015
• uzávěrka dalšího čísla je 25. listopadu 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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