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Vážení rodiče a žáci,
naše škola se zapojila do výzvy MŠMT č. 57 projektem Tvoříme a mluvíme, reg.č.
CZ.1.07/1.1.00/57.0684. Děti mají možnost rozvíjet své znalosti anglického jazyka, zlepšovat
komunikační dovednosti pomocí programu DynEd.
Bohužel se nám nepodařilo vzbudit dostatečný zájem o program DynEd, který naše škola
získala díky tomuto projektu EU. V následujícím období školního roku musíme prokázat, že
projekt opravdu funguje a žáci v něm pracují. Vyhlašujeme tedy pravidla, která do konce
školního roku budou platit.
Žáci měli možnost si doma stáhnout program DynEd (tuto možnost mají i nadále). Pokud ale
tuto možnost nemají, mohou využít počítačové učebny ve škole, která je každý všední den od
12.45 do 14.25 pro všechny žáky otevřená. V pondělí navíc až do 15.20.
Návod, jak si vylepšit studijní skóre:
• Žák studuje minimálně 2 hodiny/týden (nejlépe však minimálně 6x 20 minut, program hodnotí i
pravidelnost studia, nemá tedy cenu studovat jednou týdně 2 hodiny)
• Žák poslechne originál nahrávky, následně se nahraje (ikona mikrofonu), pak se poslechne
(ikona sluchátek) a poté opět poslechne originál – celé to ještě několikrát zopakuje
• U testů je důležitá nejen přesnost, ale i rychlost odpovědí (program hodnotí, zda to žák
opravdu ovládá natolik, že nad odpovědí už ani nemusí přemýšlet)
Známkování:
• skóre od 2 do 12
známka 1
• skóre od -1 do 1
známka 3
• skóre od -12 do -2
známka 5
Známkovat se bude na konci února, na konci března a na konci května.
Studijní skóre svých dětí v programu DynEd najdete na hlavní stránce kurzu, klikněte na symbol
žárovky, zde je popsáno, jak Vaše dítě studuje a jaké dělá pokroky.
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Okresní kolo dějepisné olympiády
Sérii okresních kol různých olympiád pořádaných naší školou zahájila dne 18. ledna olympiáda
z dějepisu. Sešlo se na ní celkem 28 žáků ze základních škol i gymnázií celého okresu.
Tematické zaměření letošního 45. ročníku zní „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou
korunou“ a je spojeno se sedmistým výročím narození Karla IV. V okresním kole nás
reprezentovali i žáci naší školy, z nichž si s tématem nejlépe poradila Pavla Zamastilová z 8.B,
která se umístila na výborném 5. místě a prokázala tak obdivuhodné znalosti z historie.
Blahopřejeme!
Mgr. Jana Hejduková

Okresní kolo matematické olympiády
Dne 19. 1. 2016 proběhlo na naší škole okresní kolo matematické olympiády pro 5. a 9. třídy
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Celkem měla olympiáda 27
účastníků. Z naší školy to byli: Zlata Šmídová (5.B), Vít Kraus (5.B), Lucie Tereza Černá (5.B) a
Jan Vostřel (5.A).
K výbornému 3. místu gratuluji Zlatě Šmídové, která obstála ve velké konkurenci. Všem
účastníkům děkuji za účast.
Mgr. Pavel Brauner

Ještě trochu vánočně – ze slohových prací třeťáků
Co si myslí vánoční stromeček?
Jsem v lese a koukám se, kolik je tu stromů. Hele, zrovna teď se tu prochází hezká
rodinka. Který stromek si asi vybere? Že by mě? A taky vybrala.
Kdy a jak si mě asi ozdobí?
A už jdou na to. Táta vybaluje vánoční ozdoby a všichni začínají zdobit. Snad budu krásný.
Nastal Štědrý den a na mně svítí barevná světýlka. Pod sebou mám spoustu dárků. Jsem rád,
že přináším dětem radost.
Verča Polmová, 3. B
Kdo si mě vybere? Jak asi budu ozdobený?
Možná na mně budou viset skleněné ozdoby a nebo andělíčci? Doufám, že budu ten
nejkrásnější vánoční stromeček.
Vítek Hypšman, 3. B
Co si myslí kapr?
Copak se to děje s vodou v rybníce? Je jí stále méně a méně a mě táhnou ven. A teď
nás někam vezou. Ještě, že tu nejsem sám. Mám tady kamarády kapříky. Naházeli nás do kádí
a lidé si nás postupně vybírají. Mě si vybral malý Pepíček. Plavu si u něho doma ve vaně a
čekám, co bude dál. Mám strach a celou noc nespím. Pepíček s tatínkem mě ale druhý den
odnášejí zpátky do rybníka.
Adélka Valečková, 3. B
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Kdo mě to vytáhl z rybníka? Kde to jsem? Já si plavu a nevím, kde.
Tady na mě někdo kouká a směje se. Vyndávají mě na stůl a vytahují velký ostrý nůž.
PROČ???
Darinka Kobrová, 3. B

Volejbalisté naší školy opět zvítězili!
Volejbalisté naší školy opět zvítězili na Mikulášském turnaji v Semilech.
Podobně jako v loňském roce, letos ale suverénně, zvítězilo družstvo naší školy na
Mikulášském turnaji v SC Semily. Děkujeme panu Řehákovi za vedení družstva!
Pořadí finálové skupiny:
1.
ZŠ Dr. Fr. L. Riegra
2.
TJ Turnov
3.
ZŠ Rovensko
4.
VK Mnichovo Hradiště
ZŠ Riegra – TJ Turnov
3:0!
Překvapivě hladké vítězství nad silným soupeřem, naše družstvo podalo výborný výkon.
ZŠ Riegra – ZŠ Rovensko
3:1
ZŠ Riegra – VK Mnichovo Hradiště
3:0!
Sestava našeho družstva: Jan Řehák, Milan Dufek, Kateřina Šulavová, Ladislav Císař (všichni
9.A), Petr Hajný (8.A), Vojta Infeld.
Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Honza Řehák!

100% zisk našich volejbalistů na zimním mistrovském turnaji
v Turnově 17. 1. 2016
Ačkoliv pro nemoc trenéra v prosinci prakticky odpadly všechny sportovní hry a kroužek
volejbalu, nebylo to moc na výkonu družstva znát. Všechna družstva /i na podzim výborné
družstvo Turnova/ jsme deklasovali nebývalým způsobem. O vítězství našeho družstva nebylo
pochyb a v tabulce po podzimní a zimní části bude mít naše škola před ostatními veliký náskok.
ZŠ Dr. F. L. Riegra - TJ Turnov 2:0
- ZŠ Rovensko 2:0
- Sokol Poniklá 2:0
- Sp. Rokytnice n. Jiz. 2:0
- VK Mn. Hradiště 2:0 k.
Sestava družstva: Řehák Jan, Dufek Milan, Císař Ladislav, Šulavová Kateřina, Šimek Martin,
Jína Martin, Hapiak Ondra /Nosková Tereza/
Mgr. Libor Hampl
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Máte-li tip na blížící se událost, o které byste nás rádi informovali, dejte nám o ní vědět!
Schránka u šaten stále funguje!
31.1. – 5.2.
2.2.
5.2.
15.2.
16.2.
24.2.
25.2.

Lyžařský výcvik 7. ročníků, chata AXL Dvoračky
Zápis do 1. ročníku
Chemická olympiáda, školní kolo
Olympiáda z českého jazyka, okresní kolo
Zeměpisná olympiáda, okresní kolo
Recitační soutěž, školní kolo
Olympiáda z anglického jazyka, okresní kolo

Keramický kroužek
Moc ráda píši pár řádek o kroužku keramiky, na který chodí letos parta šikovných prvňáčků,
druháčků a také holčičky ze třetí třídy.
Kroužek běží od října a je neuvěřitelné, co práce a výrobků za tak krátkou dobu děti zvládly a
udělaly a jak moooooc se jim povedly. Potěšily tím nejen mne, ale určitě i doma maminky,
tatínky a všechny obdarované. Je to malý zázrak, když dám dětem do ruky hroudu hlíny a oni
z ní dokážou svými malými prstíčky za pár okamžiků něco moc pěkného udělat.
A děti tvoří rády, těší se na kroužek a na nové vyrábění. To je i pro mne veliká radost tvořit
s nimi.
Před Vánoci si děti balily do vlastnoručně vyrobeného dárkového papíru andělíčky, zvonečky,
svícny, misky na oříšky a sovičky. Sovičky – to byl hit letošního podzimu, všichni je museli mít!
Nyní se pustíme do výroby dárečků k zápisu pro nové prvňáčky a pak budeme pokračovat na
dokončení naší „liščí farmy“. Nechte se překvapit!!!
Lucie Macáková
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Návykové látky
Většina drog vznikla tak, že lidé začali zneužívat léky, protože u nich krátkodobě vyvolávaly
stav, kterému říkáme EUFORIE.
Víš, co slovo euforie znamená? Podtrhni, výrazy, kterými můžeme euforii charakterizovat.
příjemná duševní a tělesná pohoda
stres a starosti
dobrá, povznášející nálada
špatná nálada

Drogy rozdělujeme na legální a nelegální. Pokus se drogy rozdělit a správně
čárou přiřadit.
marihuana
alkohol
pervitin
heroin
cigarety
opium
káva
kokain

Legální

Nelegální

Poznáš tyto rostliny?

• náklad 250 výtisků, příští číslo snad vyjde 29. února 2016
• uzávěrka dalšího čísla je 25. února 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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