21. ročník
1. číslo
30. září 2016

Telefonní kontakty pro školní rok 2016/2017
Mgr. Karel Strnad, ředitel školy
Mgr. Hana Vavřenová, zástupkyně ředitele
Martina Rydvalová, vychovatelka šk. družiny
Lucie Macáková, vychovatelka šk. družiny
Mgr. Pavel Brauner
Mgr. Kateřina Švitorková
Mgr. Jana Karmínová
Mgr. Kateřina Hejlová
Mgr. Martina Šikolová
Iva Jandurová, admin. pracovnice
Blanka Nyklíčková, admin. pracovnice
Ing. Jiří Čapka
Mgr. Věra Machová
Mgr. Lucie Pospíšilová
Mgr. Iva Koucká
Mgr. Denisa Šimonová
Mgr. Martin Šrámek
Mgr. Miloslava Doleželová
Mgr. Eva Holatová
Mgr. Hana Růžičková
Mgr. Iva Srbová
Mgr. Jana Hejduková
Mgr. Šárka Sedláčková
Mgr. Dana Műllerová
Jaroslava Vacátková, asistentka pedagoga
Mgr. Dana Vilímová
Ruslana Mejsnarová, vychovatelka šk. družiny
Jana Jechová, asistentka pedagoga
Mgr. Eva Medková
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Mgr. Eva Buchtová
Mgr. Petra Pekařová
Mgr. Irena Bartušková
Mgr. Renata Enklerová
Mgr. Hana Kulhánková
Mgr. Josef Brunclík, výchovný poradce
Radek Bareš, školník
Školní jídelna
Školní družina

481 655 836
481 655 836
481 655 837
481 655 837
481 655 837
481 655 839
737 196 204
481 623 736, 481 655 833, 737 212 721
739 713 653

Konzultační hodiny vyučujících
školní rok 2016/2017
příjmení

Jméno

den

hodina (od - do)

Mgr.

Bartušková

Irena

po

12.15 - 13.00

Mgr.

Brauner

Pavel

čt

9.00 - 9.45

Mgr.

Brunclík

Josef

út

13.15 - 14.00

Mgr.

Buchtová

Eva

st

7.15 - 7.45

Ing.

Čapka

Jiří

st

9.30 - 10.00

Mgr.

Doleželová

Miloslava

po

11.00 - 11.30

Mgr.

Enklerová

Renata

st

7.15 - 7.45

Mgr.

Hejduková

Jana

út

10.45 - 11.40

Mgr.

Hejlová

Kateřina

po

9.00 - 9.40

Mgr.

Holatová

Eva

po

10.00 - 10.30

Mgr.

Karmínová

Jana

pá

12.50 - 13.20

Mgr.

Koucká

Iva

út

12.00 - 12.30

Mgr.

Kulhánková

Hana

po

7.15 - 7.45

Mgr.

Machová

Věra

pá

10.00 - 10.30

Mgr.

Müllerová

Dana

út

10.45 - 11.40

Mgr.

Pekařová

Petra

pá

9.00 - 9.30

Mgr.

Pospíšilová

Lucie

st

10.50 - 11.40

Mgr.

Růžičková

Hana

st

10.00 - 10.30
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Mgr.

Sedláčková

Šárka

út

12.00 - 12.30

Mgr.

Srbová

Iva

po

11.00 - 11.45

Mgr.

Strnad

Karel

st

10.00 - 11.00

Mgr.

Strnadová

Jitka

út

10.15 - 10.45

Mgr.

Šikolová

Martina

st

9.00 - 10.00

Mgr.

Šimonová

Denisa

st

11.00 - 11.30

Bc.

Šrámek

Martin

út

10.15 - 10.45

Mgr.

Švitorková

Kateřina

čt

14.45 - 15.00

Mgr.

Vavřenová

Hana

út

14.00 - 15.00

Mgr.

Vilímová

Dana

út

12.00 - 12.30

Jaké bylo Republikové finále OVOV v Brně?

Zalité sluncem, v nádherném sportovním komplexu a pro naši školu velmi úspěšné. Veronika Strnadová
z 8.A nakonec odjela do Brna jako naše jediná závodnice. Povedl se jí husarský kousek. Po prvním dnu,
po pěti prvních disciplínách, kdy si vylepšila svoje osobní rekordy v hodu medicinbalem, skoku do dálky
a ve švihadle, držela šestnácté místo. Druhý den zásluhou úžasných kliků a lehsedů, výborným výkonem v trojskoku, hodu míčkem a v závěrečném běhu na
1000 m, kdy zaplněná tribuna skandovala a tleskala, vybojovala mezi
77 závodnicemi kategorie třináctiletých dívek 7. místo. Úžasný závod. Děkujeme,
Verčo, za skvělé reprezentování naší školy!
Už slavnostní zahájení 9. září v 9.00 hodin bylo velmi emotivní. Sportovci, učitelé,
olympionici, vojáci a policisté, všichni naběhli na travnatou plochu stadionu a
společně vytvořili pět olympijských kruhů a letopočet 2016. RF vždy zahajovala
olympijská vítězka paní Věra Čáslavská, výborná gymnastka. Tentokrát to už
nestihla, zemřela týden před začátkem finále. Všichni jsme jí vzdali hold minutou
ticha a její velká černobílá fotografie byla součástí dění na stadionech.
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Velkým zážitkem pro závodníky byla určitě i účast olympioniků. Potkali jsme se s „našimi známými“
Šárkou Kašpárkovou, Jarmilou Kratochvílovou, Martinem Doktorem, Štěpánem Janáčkem, Daliborem
Motejlkem a mnoha dalšími, kteří ochotně podepisovali fotografie, trička a cedule družstev. Na páteční
exhibici dorazili olympionici z Ria – závodil náš bývalý žák, kladivář Lukáš Melich, který v hodu
medicinbalem (29,30 m) překonal světový rekord Roberta Změlíka,
dálkař Radek Juška, kajakářka Kateřina Kudějová, atletka Denisa
Rosolová (foto), moderní pětibojař Jan Kuf a další.
V rámci Evropského dne sportu si mohli
závodníci i diváci vyzkoušet lukostřelbu, lezeckou
stěnu, surf trenažér, slalom na invalidním vozíku,
stolní tenis a další jiné aktivity.
Republikové finále se vydařilo a už se těšíme na
příští rok. Naše škola se nominovala na finále už
šestkrát, chyběla jen na prvním finále v roce
2010.
V letošním školním roce budeme opět plnit disciplíny Sazka Olympijského
víceboje a odznak OVOV. V červnu mají naši žáci možnost získat Olympijský
diplom a Olympijský odznak. (více na www.ceskosportuje.cz – zde se můžete
podívat na své výsledky po zadání svého identifikačního čísla a můžete si najít možnosti sportování
v okolí bydliště )
Na konci školního roku 2015/16 získalo 137 dětí odznak OVOV. Osm z vás má nejcennější diamantový
odznak. Trénujte a zlepšujte svoje výkony. Náš cíl je stále stejný. Probojovat se přes okresní a krajské
kolo na RF OVOV 2017 jako družstvo. Heslo: UDĚLEJ O TŘI SHYBY VÍC! Tak málo chybělo letos.
V družstvu mohou závodit dívky a chlapci narození v roce 2003, 2004, 2005 a 2006. Tak se snažte. 
Družstvo z Lomnice nad Popelkou skončilo v Brně na 17. místě (závodilo 40 družstev) a získalo
PUTOVNÍ vlajku NEJLEPŠÍ ŠKOLA V KRAJI. Získáme ji příští rok my?
Mgr. Miloslava Doleželová

Úspěch našich žáků na lehkoatletickém čtyřboji v Turnově
Okresní kolo atletického čtyřboje se konalo 20. září 2016 za pěkného počasí v Turnově. Žáci
závodili v běhu na 60 m, ve skoku dalekém nebo vysokém, vrhu koulí nebo hodu míčkem, běhu
na 600 m, 800 m a 1 km.
Nejlépe si vedlo družstvo starších žáků, které vybojovalo krásné 3. místo. Je to pro nás velký
úspěch, protože naše žáky porazily pouze sportovní třídy z Jilemnice a Turnova. Výborné
výkony podávali Tomáš Lengyel, Jan Kaňa, Jiří Sůva, Petr Hajný (všichni z 9.A) a Jakub Vávra
(8.B).
Starší děvčata získala 5. místo ve složení Veronika Strnadová, Jaroslava Bucková, Natálie
Matěchová (všechny z 8.A), Dita Bartušková, Karolína Frisová (z 8.B).
Mladší žákyně skončily na devátém místě. Družstvo tvořily Klára Lengyelová (6.A), Daniela
Nýdrlová, Sára Šimánková (7.B), Zuzana Žigová, Pavlína Bartoníčková (7.A).
Desáté místo v okrese obsadili mladší žáci - Dominik Boudník, Jan Tolvaj, Jan Vostřel (6.A),
Šimon Candrák (7.A), Lukáš Lánský (6.B).
Všichni žáci zaslouží velikou pochvalu za reprezentaci naší školy. Těšíme se na další úspěchy.
Mgr. Věra Machová

Krakonošův trojboj
Už šestnáctým rokem se koná Krakonošův trojboj, soutěž pro zdravotně postižené. Soutěž
pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených v Semilech a jako každý
rok, i letos pomáhal devátý ročník (9.B) s organizací celé soutěže. Všem organizátorům patří
velké poděkování.
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Zrána to vypadalo, že bude pršet a všechny aktivity budeme muset připravit vevnitř. Potom se
ale počasí umoudřilo. Závodníci byli nadšeni a plní energie. Já a několik mých spolužaček jsme
byly na hodu krabicí. Všichni soutěžící se navzájem podporovali. Podporovali i své soupeře a to
bylo na tom to krásné a povznášející. Člověk se v jejich přítomnosti nikdy nenudí. Mají
obrovskou radost z každé pochvaly, z pohlazení, i z toho, když s nimi člověk mluví.
Jen co skončil hod krabicí, šly jsme pomáhat do kuchyně. S holkama jsme se parádně nasmály.
Vyfasovaly jsme zástěry a začal frmol. Talíře přibývaly a všechno ubíhalo tak pomalu. Nakonec
se vše stihlo a závodníci odcházeli plní dobré nálady.
Po celém dni jsem byla unavená, ale pocit, který jsem prožila, nejde zapomenout. Někteří lidé si
myslí, že jsou postižení lidé odlišní jen vzhledem, ale oni na rozdíl od nás prožívají emoce, jsou
něžnější než my.
Byla to zajímavá zkušenost a doporučuji ji každému.
-št-
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Zdravé a čisté zuby
Ve čtvrtek a pátek 22. a 23. září navštívila naši školu studentka stomatologie Anežka
Buriánková. Se žáky nižších ročníků si povídala o tom, jak se mají starat o své zoubky. Nejdříve
si vysvětlili stavbu zubu a příčiny kazivosti, dále hovořili o nejvhodnějších kartáčcích a správné
pastě na zuby. Všechno si názorně předváděli na zvětšených modelech. Studentka byla mile
překvapena, že většiny děti chodí pravidelně na preventivní prohlídky. V další části přednášky
si žáci prakticky vyzkoušeli správné čištění chrupu vlastními kartáčky pod odborným dohledem.
Na závěr si společně zopakovali vše nové, co se během hodiny dověděli. Děkujeme Anežce za
pěkný přístup k dětem a velmi dobře připravenou akci, jsme velmi rádi, že po skončení studia
se chystá vrátit do Semil.
učitelé 1. stupně

Den mobility
Začal zářijový, teplý, sluníčkový den a my jsme se vydali na Ostrov, kde byl pro děti připraven
Den mobility, zaměřený na dopravní výchovu. Zde si vyzkoušely jízdu zručnosti na kole, při
které jim byl měřen i čas, dozvěděly se o správném vybavení jízdního kola a jak upravit na
hlavě helmu. Ukázaly, jak nejrychleji dovedou jezdit na koloběžce - to se jim prý líbilo nejvíce a
nevadila jim ani odřená kolena. Všichni dojeli do cíle s úsměvem.  A to ještě ani netuší, že je
čeká sladká odměna!
Mgr. Hana Kulhánková a Mgr. Petra Pekařová

Jičín – město pohádek
Se školou jsem byla na výletě v Jičíně. Akce se jmenovala Město pohádek. Bylo tam
vystoupení malých cirkusáků. Po něm jsme dostali pracovní list k vyplnění. Měli jsme chvíli
volno, které jsme využili k nákupu věcí. Já jsem si koupila trdelník, mamce zrcátko a na
osvěžení ledovou tříšť. Po nákupech jsme se sešli u pódia, kde vystupovala slavná Eva
Matějovská. Zpívali jsme s ní různé skladby, i které sama složila. Po vystoupení jsme se
přesunuli k ní a čekali jsme v řadě na podpis. Bylo to fajn.
Aneta Balogová, 6.A
V Jičíně jsme viděli klauna a byli jsme na dětském muzikálu. Koupili jsme si balónky s héliem a
po vdechnutí se nám legračně změnil hlas. Moc jsme se nasmáli.
Klára Lengyelová,6.A
Viděli jsme vystoupení zpívajících dětí, stánky, výtvarné dílny, zpěvačku zpívající česky a
anglicky, vtipného mima. Pěkný den.
Hana Kocourová, 6.A
Líbila se mi Černá kavárna.
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Příběh od jednoho písmenka
V devátých ročnících si žáci vyzkoušeli napsat vypravování od jednoho písmenka. Posuďte, jak
se jim práce zdařila…
Paní Pokorná poprosila paní Plíhovou, protože potřebovala půjčit pečicí papír. Paní Plíhová
poslechla, půjčila pečicí papír, protože pak potřebovala půjčit pytlík petržele. Paní Plíhová
přeskočila potok. Prásk! Pytlík petržele praskl, politý, pomokřený, prostě pryč. Poté přešla přes
potok paní Plíhová pořádně, poněvadž pytlík petržele poztrácela…
Adéla Havránková, 9.B
Paní Petříková přijela pátého prosince před porodnici, protože příbuzná paní Petříkové právě
porodila Patrícii Pekanovou. Paní Petříková přivezla Patrícii plyšového poníka. Patrícii poník
polekal. Potom plakala. Paní Petříková prosila Patricii: „Prosím, přestaň plakat.“ Patricie
přestala.
Kristýna Halamová, 9.A
Patricie plakala, protože poztrácela pěkné pohledy. Procházela parkem, přišla před parfumérii,
počala prohlížet pěkné parfémy. Poté popošla, potkala pár podivuhodných plavčíků. Pravila:
„Páni plavčíci, postrádám pěkné pohledy, prosím pěkně, prohledáte parkoviště?“ Prohledali
parkoviště, procházeli parkem. „Proboha,“ policistovi pravila Patricie. Pěkné pohledy přece
prodala policistovi, proto přešla parkem před parfumerii, poté položila pětikorunu paní
prodavačce, protože potřebovala parfém.
Pavla Zamastilová, 9.B
Prodávání ponožek
Paní Premiová prodává ponožky, protože potřebuje peníze. Prodala pěkných pár ponožek paní
Plemové. Panu Prinentovi prodává pestré ponožky.
„Paní Premiová, prodáváte pěkné ponožky,“ poznamená pan Prinent.
„Pane Prinente, pěkné ponožky přece potěší!“
Paní Premiová podá panu Prinentovi prodané ponožky. Po polední paní Premiová prodala
patnáctery ponožky.
Nela Vodhánělová, 9.B
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Dnes (29. 9. 2016) se na naší škole konal přebor školy v šachu pro žáky prvního
stupně, příští týden se bude konat přebor žáků stupně druhého.
Školní přebor bude součástí projektu Šachy do škol, kam by organizátoři rádi
přihlásili i naši školu. Do tohoto projektu je zapojeno hodně škol. Ze
Semil zatím žádná, přestože našimi žáky jsou výjimečně
talentovaní šachisté Filip Dolenský a jeho bratr Štěpán. Filip, žák
3.A, dokázal již vyhrát Krajský šachový přebor žáků Libereckého
kraje, vyhrál Velkou cenu ČR v Lázních Bělohrad, zvítězil v silně
obsazeném mezinárodním turnaji ve Wroclawi, následně
vybojoval postup na mistrovství světa i Evropy, také skvěle
reprezentoval na šachové olympiádě mládeže v loňském roce.
Stabilně hraje ve družstvu dospělých a uplynulý víkend zahrál
velice solidně v barvách ŠK Libštát na mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu po boku
svého bratra Štěpána, žáka 8.A, a svého otce pana Dolenského, trenéra.
I bratr Štěpán patří mezi elitu českého šachu. Kromě medailových úspěchů z krajských přeborů
a Velkých cen ČR dokázal se svými libštátskými spoluhráči vybojovat postup do celostátní
žákovské ligy.
R. Soběslavský, ŠK Libštát

Máte-li tip na blížící se událost, o které byste nás rádi informovali, dejte nám o ní vědět!
Schránka u šaten stále funguje!

• náklad 250 výtisků, příští číslo snad vyjde 31. října 2016
• uzávěrka dalšího čísla je 21. října 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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