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Ekologický program – Recyklace hrou
Začátkem března byl pro nás připraven zajímavý program s názvem „Recyklace hrou“. O
významu třídění odpadu si povídáme často, ve třídě máme „speciální ECO krabičku“ určenou
na vybité baterie, třídíme papír, na chodbě je nádoba na sběr plastu i na krabičky od mlíček.
V programu si děti formou hry připomněly, jaký odpad patří do bílého, jaký do modrého,
žlutého a zeleného kontejneru, co dáváme do červeného kontejneru, co je třeba odvézt do
sběrného dvora a proč odpad třídíme. Pokusily se rozebrat pračku, maketu baterie, počítač,
lampičku. Také měly určit, z jakých materiálů se jednotlivé díly skládají a určit, do jakého
kontejneru patří. Dozvěděly se (a snad si i zapamatovaly ), co znamená slovo „recyklace“.
Lektorka je též seznámila s různými výrobky, které vzniknou po recyklaci plastů. Divily se, že i
mikina, kterou nosí, je vyrobena z plastů. Ještě ve třídě jsme si o tom povídali.
Tak uvidíme, zda budou s rodiči opravdu poctivě odpad třídit...
Mgr. H. Kulhánková a děti z 2.B
Recyklace hrou a postřehy našich druháčků
Obrázky odpadků jsme třídili do modré, červené, zelené, žluté a černé popelnice. Vybité baterie
musíme dávat do speciální krabičky, kterou máme ve třídě.
Nicol
Líbila se mi pračka, protože jsme ji mohli rozebrat.
Dozvěděl jsem se, že v pračce je beton.
Orest
Zjistil jsem, na co se používá zinek z vybitých baterií.
Dává se do krémů na obličej.
Kuba
Teď už vím, že baterie je nebezpečná a jedovatá.
Filip H.
Mně se líbilo, jak jsme soutěžili v týmech. Ukazovali
jsme si a popisovali části a materiály v pračce.
Lucka
Igelitový sáček nesmíme házet do řeky, protože
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dopluje do moře. A takový delfín se živí medúzami a může si sáček s medúzou splést. Mohl by
kvůli tomu umřít.
Dušan
Líbilo se mi, jak jsme rozkládali počítač. Zjistil jsem, že v počítači jsou vzácné kovy – zlato a
stříbro.
Šíma
Už vím, že je důležité odpadky třídit. Budu to dělat i doma.
Vojta J.

Mgr. Petra Pekařová

Velikonoční vystoupení v penzionu
Na Škaredou středu potěšily děti z druhé třídy naše spoluobčany v penzionu veselým literárním
pásmem. Zarecitovaly a zazpívaly několik hezkých jarních básniček, písniček a velikonočních
koled. Přesto, že počasí mělo k jaru daleko, podařilo se dětem vykouzlit na tvářích všech
přítomných úsměv, radost, spokojenost a poděkování za příjemné předvelikonoční dopoledne.
Na závěr dostala každá babička i dědeček dárek, který děti samy vyrobily. Všem přítomným
jsme popřáli příjemné prožití Velikonoc a krásné jaro.
Vystoupení se vydařilo i díky p. uč. Srbové, která celé pásmo vesele doladila doprovodem na
piano. Děkujeme!
Mgr. Hana Kulhánková

Velikonoce v Městské knihovně v Semilech
„Ben, ben, ben,
všechny blechy ven
a vajíčka do košíčka
sem, sem, sem.“
Paní knihovnice pro nás i letos připravily hezké povídání o Velikonocích. Už víme, že před
Velikonocemi je Černá, Pražná, Kýchavá, Smrtná a Květná neděle nebo že na Škaredou středu
se máme jen usmívat. Obdivovali jsme pomlázku dlouhou snad 2 m, dozlatova upečené
jidáše nebo slámou zdobená vajíčka. Vyzkoušeli jsme si zvyk hledání vajíček na zahradě. Místo
vajíček jsme však hledali po knihovně sladké bonbóny…mňam!
paní učitelky 1. stupně
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Čekanky a Jizerka
V sobotu 19. března se účastnily Jizerka a Čekanky krajského kola soutěže sborů ZUŠ.
Blahopřejeme oběma k získání zlatého pásma, Jizerka navíc postoupila do národního kola
v Litomyšli.
Velmi nás těší, že velkou část sborů tvoří žáci naší školy.
-red-

Krajské kolo olympiády z dějepisu
Radost nám udělala reprezentací a skvělým umístěním v krajském kole dějepisné olympiády
Pavla Zamastilová (8.B). Velmi potěšila svým výkonem i paní učitelku dějepisu Danu
Andrejskovou.
Do okresního kola se z 1136 probojovalo 152 žáků, z nich do kraje 29. V tomto krajském kole
se Pavla umístila na 9. místě. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho
dalších úspěchů!
Na ukázku několik otázek z krajského kola soutěže…
► Sestav správné pořadí příslušníků středověké společnosti podle jejich postavení na
společenském žebříčku – od nejvyššího po nejnižšího.
- měšťan, Žid, papež, rolník, šlechtic, král
► Z nabídnutých slov a slovních spojení sestav názvy literárních děl doby lucemburské:
ŽÁK, DALIMILA, O SVATÉ, RUKOPIS, LEGENDA, TAK ŘEČENÉHO, PODKONÍ, A,
HRADECKÝ, KATEŘINĚ, KRONIKA
►Uveď jména osobností. Pomůckou ti může být stejné křestní jméno všech postav.
………………………… - pražský arcibiskup doby Václava IV.
………………………… - markrabě a mladší bratr Karla IV.
………………………… - generální vikář doby Václava IV., později prohlášen za svatého
………………………… - druhý pražský arcibiskup, rádce a důvěrník Karla IV.
………………………… - jeden ze synů Karla IV.
► Doplň text.
Založení pražské univerzity bylo významným mezníkem. Formální hlavou univerzity byl
(k)……………. Tato funkce připadala v Praze (p)……………(a)…………… Výkonným činitelem
byl (r)…………… V čele fakult stáli (d)………….. Pražská univerzita se skládala ze čtyř fakult.
Nejnižší byla fakulta (s)……………..(u)…………..
Řecká 564 na houpačce (březen 2016)
3

Ohlédnutí za chemickou olympiádou
Školní kolo chemické olympiády probíhalo od října do ledna. Žáci devátých ročníků
samostatně vypracovali úlohy teoretické části. Na začátku je čekal náročnější test školního
kola, který prověřil jejich základní znalosti z chemie a konečně praktická část, kde si své
získané poznatky ověřili v praxi.
Letošního školního kola se zúčastnili celkem čtyři žáci z devátých ročníků – Jan Řehák,
Milan Dufek (oba 9.A) a Jana Buchtová, Kateryna Boryk (obě 9.B). Do okresního kola však
mohli postoupit jen tři nejlepší. Nakonec si okresní kolo nanečisto vyzkoušela i Kateryna Boryk.
Okresní kolo chemické olympiády proběhlo dne 4. 3. 2016 na naší škole. Přihlásilo se
celkem 14 mladých chemiků ze šesti škol. Přijeli studenti víceletých gymnázií (Semily,
Jilemnice, Turnov) a žáci základních škol (Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou). Okresní
kolo se skládalo ze dvou částí – test teoretických znalostí a vědomostí a praktická část
zaměřená na reakce a barevné změny modré skalice.
Naši žáci bojovali ze všech sil a nakonec získali velmi pěkné umístění – J. Řehák 7.
místo, J. Buchtová 10. místo a M. Dufek 12. místo.
Všichni účastníci školního a okresního kola si zaslouží velkou pochvalu za odvedenou
práci a reprezentaci školy.
Přeji jim, aby pokračovali ve studiu chemie a účastnili se dalších soutěží, které jim rozšíří
obzor, a v nichž si prohloubí své znalosti a poznají spoustu zajímavých mladých lidí
s podobnými zájmy.
Mgr. Karel Strnad

O přátelství…a lásce
Co je vlastně přátelství? Pro každého je to něco jiného. Já za pravého přítele považuji člověka,
kterému můžu říct všechno a vím, že mě vyslechne a pochopí. Který za mnou bude stát, i
kdyby se proti mně obrátili všichni lidé. Pravý přítel je člověk, který ve vás věří, i když vy v sebe
už ne. Snaží se vám pomoci, rozveselit vás, překonat s vámi těžké chvíle. Je s vámi v dobrém i
zlém. Můžete mu zavolat klidně o půlnoci a stejně vás vyslechne. S pravým přítelem o sobě víte
skoro vše. Nikdo vás nemůže rozdělit, protože pomluvám o vás nevěří. A jestli uvěří lžím,
opustí vás a vymění za jiného, nového přítele, věřte, že to pravý přítel nikdy nebyl.
V této době lidé, spíše teenageři než dospělí, řeší, kolik mají přátel na facebooku a předhání se
před sebou, kdo z nich jich má více. Ale pochybuji, že když má někdo na FB 200 přátel, že je
všechny zná, že všem může věřit, že se všem může svěřit s jakýmkoli problémem. To pro mě
není přátelství.
A proto bychom si v této době měli našich skutečných přátel vážit.
-nosPřátelství je věc, kterou podle mne potřebuje každý člověk. Přátelství může být například na
oko. Tohle přátelství je špatné, protože daný člověk je kamarád, jen když něco potřebuje. Třeba
opsat domácí úkol, anebo opisovat při testech. Dále je tu pravé přátelství. To je asi to nejlepší
přátelství. Pokud je někdo váš pravý přítel, tak s vámi chodí ven, baví se s vámi a popral by se
za vás. Další přátelství je přátelství mezi mužem a ženou. Toto přátelství je také velmi důležité.
Chlapec může vyslechnout potíže své kamarádky, ale i naopak. Toto přátelství může přerůst i
v lásku. Bohužel pak ale riskujete to, že se poruší ta krása přátelství.
Láska je taky velmi důležitá věc. Láska mezi mužem a ženou může přerůst ve vztah a pak
v mateřství. Láska však může skončit tak rychle, jak začala, a to je pak pro obě osoby velmi
těžké. I tak za to ale láska stojí a každý by ji měl zažít.
- janŘecká 564 na houpačce (březen 2016)
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Správné odpovědi na minulé hádanky:
1) Do řady bychom doplnili písmeno D. V řadě byla pouze písmenka římských čísel.
I – 1, V – 5, X – 10, L – 50, C – 100, D – 500, M - 1000
2) Autobus jel doleva, protože na obrázku nebyly vidět jeho dveře.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Doplň správné číslo na místo otazníku.
17 – 21 – 24 – 26 - ? – 27
2) Pohádkový kvíz.
♥ Jak se jmenuje sestra princezny Arabely?
Barbarela – Holena – Xenie
♣ Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je:
rybníček Brčálník – Pařezová chaloupka – Perníková chaloupka
♦ Jak se jmenuje sova v pohádce Tři oříšky pro Popelku?
Rozárka – Boženka – Bětka
♠ Kdo napsal předlohu k pohádce Tři veteráni?
Jan Werich – Zdeněk Svěrák – K. J. Erben
3) Duben je měsíc bezpečného silničního provozu. Zkontroluj si, zda máš ve výbavě svého
kola vše, co máš mít.
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BezpečnýPC.cz
Rádi bychom Vás pozvali na nový, informační portál BezpečnýPC.cz
Na webu naleznete:

ky

Buďte zabezpečeni, navštivte náš portál a chraňte se před útočníky!
Do 15. dubna 2016 u nás můžete získat 1 z 10 notebooků.
více na: www.bezpecnypc.cz/akce

Záchrannýkruh.cz
Zajímavé webové stránky můžete navštívit na adrese www.zachrannykruh.cz. Tento portál
neziskové organizace sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně vyvíjí a
realizují systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných
událostí.

Plánované akce MP
7. 6.
22. 6.
24. 6.
28. 6.

Hra
Kriminalita
Závislosti
Dílny

9. ročníky
5. ročníky
7. ročníky
1. a 2. ročníky

• náklad 250 výtisků, příští číslo snad vyjde 29. dubna 2016
• uzávěrka dalšího čísla je 26. dubna 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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