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Pohádka do dlaně
Předání pololetního vysvědčení si děti z prvních, druhých a třetích tříd zpříjemnily úsměvnou a
poučnou „Pohádkou do dlaně“, ve které si připomněly střídání čtyř ročních období a jejich
znaků. Pohádka začala mrazivou zimou, po ní nastoupilo optimistické jaro s kvetoucími
rostlinami. Následovalo veselé a horké léto - prázdniny, koupání - to se dětem velmi líbilo. Než
jsme se nadáli, byl tu pestrobarevný podzim – pouštění draků. A pohádka mohla začít od
začátku :-) Dětem i nám se tato poučná pohádka velmi líbila a shodli jsme se, že už dlouho
jsme tak krásné, veršované představení neviděli.
Mgr. H. Kulhánková

Haló, pane Karnevale! Pojďte dále, pojďte dále!
Únor je měsíc karnevalů. Proto jsme v
pátek před jarními prázdninami připravili
pro děti z druhých tříd „karnevalové
veselí“. Díky šikovným maminkám jste
mohli
v
karnevalovém
průvodu
(doprovázeném hudebními nástroji) vidět
princezny, Sněhurku, vodnici, čaroděje a
čarodějky, šaška, rytíře, mořskou pannu,
různá zvířátka a mnoho dalších
zajímavých kostýmů a masek. Každá
maska měla svoje kouzlo. Všechny děti
byly proto odměněny sladkostí. Na
karnevale si děti zahrály různé hry,
zatancovaly si, zasoutěžily.
Čas rychle uběhl a nezbývá než zvolat: „Na shledanou pane Karnevale, zase za rok!“

☺

Mgr. P. Pekařová, Mgr. H. Kulhánková
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Putovní výstava Rok po roce
Každý rok se na naší škole snažíme žákům oživit výuku dějepisu různými projekty, soutěžemi a
pořádáním výstav, besed či projektových dnů. V loňském a předloňském roce jsme se úspěšně
zapojili do soutěže společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů a dále do projektu Jeden
svět na školách, kdy jsme žákům promítli historický dokument, na nějž jsme navázali besedou
s panem Mgr. Milošem Plachtou a retro výstavou věnovanou výročí listopadových událostí
1989. Pravidelně naši školu navštěvuje paní Marta Kottová, pamětnice holocaustu, která dětem
osobitým způsobem vypráví o hrůzných zážitcích z koncentračního tábora.
V letošním roce jsme využili nabídku občanského sdružení PANT na zapůjčení zajímavé
výstavy s názvem Rok po roce a podtitulem Poválečnými dějinami rok za rokem. Výstava putuje
po českých školách a od 8. do 26. února si ji mohli prohlédnout naši žáci. Na dvanácti panelech
si pomocí krátkých textů, četných fotografií a
karikatur přiblížili poválečné dění u nás i ve světě.
Věříme, že výstava a další výše zmíněné aktivity
dětem pomohou lépe pochopit složité historické
souvislosti a probudí u nich celoživotní zájem
nejen o historické, ale i současné dění.
Mgr. Jana Hejduková

Lyžařský výcvik 2016
V neděli 31.1. jsme se sešli se třídou u autobusové zastávky a vyrazili do Krkonoš. Všichni
jsme byli hrozně natěšení, jakou legraci si tam společně užijeme. Jeli jsme autobusem až na
Rezek, pak jsme šli asi pět kilometrů do kopce pěšky. Když jsme dorazili před chatu, rozzářily
se nám tváře. Nejdříve jsme zamířili do společenské místnosti a pak jsme se ubytovali.
Ráno byl budíček kolem půl osmé, nasnídali jsme se a od půl desáté byl dopolední výcvik.
Předvedli jsme svoje lyžařské dovednosti, rozdělili nás do družstev a mohli jsme začít.
Na obědy jsme chodili na chatu Dvoračky, bylo to pěkně do kopce, ale restaurace byla hezká a
jídlo dobré. Po poledním klidu následovalo odpolední lyžování. Pak byla večeře, kterou nám
připravovali učitelé. Večer jsme hráli různé týmové hry a soutěže. Ve čtvrtek jsme měli
diskotéku. Kluci tam asi hodinu přemýšleli, jak zapojit kabely, nešlo jim to, ale nakonec to
zvládli. Lyžák jsme si moc užili, zvládli jsme i špagetovou válku a pak jsme si to museli uklízet,
ale za tu srandu to stálo. Během týdne jsme se navzájem líp poznali, jak se spolužáky, tak
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s učiteli. Myslím, že jsme na někoho změnili názor, a to k dobrému. Nikomu se nic nestalo,
všichni jsme dorazili domů v pořádku. Lyžák se nám móóóc líbil.
7.A
Natka Matěchová, Verča Strnadová, Dia Zeqiri, Maruška Urbánková a Dominik Chadima
V neděli jsme se sešli na autobusové zastávce, dali jsme si do autobusu batohy a lyže,
rozloučili jsme se s rodiči a vyjeli na lyžařský výcvik do Rokytnice nad Jizerou. Cesta byla
dlouhá, ale zábavná. V Rokytnici nás však čekala ještě dlouhá štreka k naší chalupě. „Ach
bože“ to bylo nekonečné. Ale řekli jsme si, že to zvládneme. Na chatě jsme se rozdělili do
pokojů a začalo vybalování a povlékání polštářů a peřin. Večer nám paní učitelky udělaly
výbornou večeři. Potom jsme na pokojích dělali spoustu blbostí. No prostě byla sranda! V devět
jsme měli jít spát, ale vůbec se nám nechtělo. Ráno jsme vstávali v sedm. K snídani jsme měli
vánočku, jogurt, chleba, sýry a spoustu dalšího. Když jsme po snídani vyrazili ven na lyže,
zatáhlo se a další dva dny se slunce ani neukázalo. Lyžovali jsme asi do půl dvanácté. Na
oběd jsme chodili do restaurace, která byla na obrovském kopci. Vařili tam výborně. Při
zpáteční cestě jsme se klouzali a kluci nás shazovali. Odpoledne jsme opět strávili na
sjezdovce. Večer jsme hráli různé hry. A takhle se to opakovalo další čtyři dny. Abych řekla
pravdu, klidně bych tam jela třeba na dva týdny. Bylo to tam super. Moc vám všem děkuji!
Lucie Ročárková, 7.B
Lyžařský výcvik 7.A,B se konal od 31.1. do 5. 2. 2016 na chatě Technometra na Dvoračkách.
Zúčastnilo se ho 28 žáků naší základní školy. Závod v obřím slalomu dívek vyhrála Katka
Ševců, druhá Žaneta Veitová a třetí Natka Matěchová.
V kategorii chlapců zvítězil Matěj Ouhrabka, druhý byl Pepa Novotný a třetí Michal Černohouz.
V závodě snowboardistů byla nejlepší Dita Bartušková, druhá Jarča Bucková a třetí Kuba
Maňák.
Všichni žáci se naučili během týdne lyžovat, popř. snowboardovat a sjeli trať obřího slalomu.
Mgr. Věra Machová
Na co nikdy nezapomenu?
- Na to, že se z nás stala lepší parta a že jsme se více skamarádili i se 7.B.
- Nezapomenu na to, že jsem se konečně naučila lyžovat a nezapomenu na čtvrtek, když
jsme hráli hry a nasmáli jsme se.
Změnil se tvůj názor na učitele?
- Na výcviku byly učitelky úplně úžasné, kamarádské, dobře vařily, byla s nimi legrace a
jen co jsme se vrátili, jsou přísné jako dřív.
- Ano, změnil. Vždycky
jsem si myslela, že paní
učitelka Koucká není
moc pro srandu, ale na
lyžáku se ukázalo, že je.
Líbilo se mi, že se i paní
učitelky
zapojily
do
koulování
kluků
a
společně jsme se tomu
pak všichni zasmáli.
Jaký
byl
tvůj
nejlepší
zážitek?
- Když jsem poprvé sjel
sjezdovku bez pádu.
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Setkání s Milošem Zemanem, prezidentem České republiky
Ve čtvrtek 25. 2. 2016 navštívil Semily pan prezident Miloš Zeman. Setkání se konalo
v Kulturním centru Golf. Ve třídě jsme se domluvili a šli jsme se tam podívat. Před budovou
postávalo několik protestantů, kdo se však chtěl podívat dovnitř,
musel projít bezpečnostní kontrolou, zda u sebe nemá nějakou
zbraň. Nám se povedlo dostat se do hlavního sálu, ale o setkání
byl takový zájem, že se některým dovnitř dostat ani nepodařilo.
Na pódium přišel pan prezident, semilská starostka a liberecký
hejtman. Po úvodním slovu paní starostky a pana prezidenta se
lidé mohli zeptat na jakýkoliv dotaz – ptali se na zdravotnictví,
uprchlíky, vystoupení ČR z Evropské unie.
Na konci dostal pan prezident dárek od paní starostky, kovový
traktůrek pro budoucí vnouče a skleněné logo Semil.
Pan prezident byl vtipný a toto setkání se nám líbilo. Škoda, že
bylo tak krátké. Kdyby byla příležitost, rádi bychom se na něj šli
podívat zas.
Jarka Jirůtková, Petr Farský, Patrik Jíra, Nikola Balogová,
Isa Balogová, Nikola Balogová, Michal Erlebach, Lukáš
Kousal, Tadeáš Kahuda (8.B)

Sběr papíru
Průběžné výsledky po 2. 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.

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

Ø na žáka
58,95 kg
54,71 kg
50,81 kg
49,68 kg
47,09 kg
41,44 kg
33,26 kg
31,54 kg
28,67 kg
20,95 kg
20,44 kg
14,85 kg
10,85 kg
10,25 kg
10,17 kg
8,77 kg
7,35 kg
3,52 kg
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Nejlepší sběrači školy
1. Barešová Anna
2. Kasan Stanislav
3. Daníčková Nicol
4. Soukup Ondřej
5. Maňák Jakub
6. Kos Kryštof M.
7. Kišová Barbora
8. Ouhrabka Matěj
9. Mečíř Václav
10. Stěhula Michal

2. B
4. A
2. A
5. B
7. A
7. A
2. A
7. A
2. B
3. A

360 kg
334 kg
293 kg
274 kg
265 kg
237 kg
230 kg
225 kg
215 kg
214 kg

1. sběr celkem: 4 646 kg
2. sběr celkem: 6 142 kg
celkem: 10 788 kg
Sbírejte dál. Ještě bude jedno kolo.
Nic není ztraceno a vítězství může
být právě TVOJE!
Mgr. Renata Enklerová
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Tabulka OP Semily po zimní části (turnaj v Turnově)

****************

ZŠ F. L. Riegra
SEMILY

Počet
odehraných
utkání

18

18

BODY

SETY

Poměr
míčů

POŘADÍ

35

35 : 5

948 : 612

1

28

23 : 20

912 : 825

2

TJ TURNOV
ZŠ
ROVENSKO p/T.

18

Sp. ROKYTNICE
n/Jiz.

18

VK MNICHOVO
HRADIŠTĚ

15

So PONIKLÁ

15

27

22 : 22

897 : 933

3

24

15 : 25

745 : 908

4

23

17 : 18

685 : 706

5

16

7 : 29

615 : 811

6

STK OVS Semily – Nešpor Vl.

Máte-li tip na blížící se událost, o které byste nás rádi informovali, dejte nám o ní vědět!
Schránka u šaten stále funguje!
do 15. 3.
17. 3.
18. 3.
23. 3.

odevzdat přihlášky na vybrané školy (pro vycházející žáky)
okresní kolo recitační soutěže
testování CLOSE 9.A
velikonoční besídka 2.B v penzionu
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Pojďte si trochu potrápit mozkové závity a zkuste si vyřešit následující úkoly.
1) Jaké písmeno bys dosadil do řady místo otazníku?

CVMI?XL

a) B

b) D

c) Y

d) K

2) Kterým směrem pojede autobus, který je nakreslen na obrázku?

3) …a jedno sudoku

• náklad 250 výtisků, příští číslo snad vyjde 31. března 2016
• uzávěrka dalšího čísla je 28. března 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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