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Jednou z výhod dobrých skutků je,
že povznášejí duši a uzpůsobují ji ke skutkům ještě lepším.

J. J. Rousseau

Radostné Vánoce, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v roce 2016
přeje
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Sportovní dopoledne pro žáky 1. – 3. tříd
Sportovní dopoledne pro žáky 1. – 3. tříd ve sportovním centru se konalo v pondělí
23. listopadu. Letos se zde sešly děti ze tří škol (ZŚ Dr. F. L. Riegra, ZŠ I. Olbrachta a poprvé
také ZŠ Bozkov). Děti závodily po ročnících ve čtyřech disciplínách:
- překážková dráha
- vedení míčku hokejkou
- vedení míče nohou
- autový hod
V každé disciplíně závodilo za třídu deset dětí. Letos se naší
škole obzvlášť dařilo, ve všech ročnících jsme získali 1. místo.
My, žáci 3. B, jsme se moc snažili vyhrát. A povedlo se
nám to. To bylo radosti! Dostali jsme diplom a dva velké pytle
bonbónů, o které jsme se spravedlivě podělili. Závodění nás
moc bavilo. Škoda, že pro nás třeťáky tyto závody končí.
za 3. B Honza Vávra, Áďa Valečková, Verča Polmová, Fíla Schilte a I. Bartušková, tř. uč.

Okrskové kolo ve florbale
Ve středu 2. 12. 2015 se konalo okrskové kolo ve florbale ve
sportovním centru v Semilech. Mile mě překvapily dívky, které
se na turnaj dobrovolně přihlásily. Byla to Terka Nosková 9.A,
Jana Buchtová, Káťa Boryk, Eliška Kocourková, Terka
Mušková, Andrea Šindelářová, Míša Koublová všechny z 9.B,
Káťa Černá, Vendula Guryčová, Kristýna Halamová 8,A.
Děvčata skončila na 4. místě, ale velkou radost nám všem
udělalo vítězství nad školou Ivana Olbrachta Semily. Dívkám
děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.
V. Machová

• náklad 250 výtisků, příští číslo snad vyjde 28. ledna 2016
• uzávěrka dalšího čísla je 25. ledna 2016
• 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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