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Na paměť semilským židovským spoluobčanům
Ve středu 19. října 2016 jsme se školou navštívili semilské muzeum. Naším cílem byla výstava
Židé a Semily. Před tím, než jsme vstoupili do muzea, jsme si prohlédli nově odhalenou
pamětní desku židovským občanům ze Semil a okolí, kteří byli pronásledováni během druhé
světové války.
Ondra Soukup
Se školou jsme byli v muzeu. Byla tam spousta zajímavých věcí. Nejvíce se mi líbilo vyplňování
otázek v testíku. Zaujala mě otázka, jak se dříve říkalo židovskému chlebu.
Aneta Bémová
Mně se líbilo, jak jsme dostali dva testy, které jsme měli vyplnit. Náš tým se jmenoval Emilkové.
Celá třída chodila a hledala odpovědi do testu. Náš tým se umístil na prvním místě a dostali
jsme fidorku.
Olex Boryk
Pan ředitel nám chvíli promítal obrázky starých budov a vyprávěl nám o Židech. Dozvěděli jsme
se třeba, že v Semilech žilo před válkou asi třicet Židů.
Matyáš Hančl
Líbilo se mi, že to nebyla jenom komentovaná prezentace, ale že jsme se mohli také zapojit.
Dostali jsme pracovní listy a měli jsme si utvořit družstva po čtyřech.
Lucie Černá
Moc se mi to líbilo. Pan ředitel to vyprávěl moc pěkně a bylo dobře, že jsme tam soutěžili.
Lukáš Lánský
Moc děkujeme panu řediteli muzea, že si na nás udělal čas a tak krásně pro nás výstavu
připravil.
Eliška Strnadová

Davidova hvězda
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EDUCA MYJOB Liberec
Dne 14. října 2016 navštívili naši žáci osmých a devátých tříd největší veletrh středních škol
v Libereckém kraji. V rámci EDUCA MYJOB si mohli zmapovat celkovou nabídku středních škol
v okolí a po jejím skončení uplatnění v praxi. Od pracovnic ÚP mohl zjistit, jaké jsou nabídky
pracovních míst a co je potřeba k získání práce v zahraničí. Každý z účastníků si mohl zjistit
důležité informace, které bude potřebovat při rozhodování o budoucí volbě povolání. -ks-

Semilský paroháč
Ve dnech 20. až 22. října probíhala v Semilech přehlídka divadelních
souborů „Semilský paroháč“. Několik tříd prvního stupně a žáci 6.-8. tříd
zhlédli divadelní představení Poslední trik Georgese Meliése
v nestudování herců Divadla Drak HK. Představení, v němž nechyběla
pantomima, kouzlení, magika, bylo koncertem a u diváků vzbudilo
obrovský aplaus.

Příběhy našich sousedů potřetí
Po roční pauze jsme se letos s dětmi opět zapojili do projektu společnosti Post Bellum Příběhy
našich sousedů. Žáci naší školy si opět vyzkouší výuku dějepisu jinak, prakticky.
Budou natáčet životní příběh pamětníka, zpracují rozhlasovou reportáž a navštíví Český
rozhlas v Praze, kde jim odborníci pomohou reportáž natočit. Dále budou vyhledávat informace
na internetu, v archivu, naučí se porovnávat informace z různých zdrojů a následně je
zpracovávat. Nakonec se připraví na závěrečnou prezentaci, kde seznámí porotu, ale i zájemce
z řad veřejnosti s tím, co zjistili, co jim projekt přinesl.
Víme, že nás čeká spousta práce, ale těšíme se, že to bude práce přínosná a smysluplná.
Práce, která nám ukáže, v jaké nesvobodné době ještě nedávno žili naši rodiče, babičky a
dědečkové. Nebudeme se jenom biflovat informace z učebnic, ale prakticky poznáme příběhy
lidí, kteří zažili totalitu na vlastní kůži.
Projektu se letos zúčastní jeden tým z 9.B pod vedením paní učitelky Jany Hejdukové ve
složení Pavla Zamastilová, Jaruška Jirůtková, Jitka Hubařová a Šárka Tulachová a jeden tým
z 8.B ve složení Lucka Ročárková, Tereza Babková, Josef Novotný, Karolína Frisová, Anežka
Bažantová a Dita Bartušková, povede je paní učitelka Denisa Šimonová.
Držte nám palce, ať se nám vše vydaří podle našich představ a ať zopakujeme výborné
výsledky týmů z předchozích ročníků soutěže.
-jh-
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Vědomostní soutěž „Přírodovědný klokan“
Ve středu 12. října 2016 se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili vědomostní
soutěže „Přírodovědný klokan“. Měli možnost během 60 minut prokázat své
vědomosti z fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Každý z žáků dostal do začátku
24 bodů a za správné odpovědi mohl dále získat další 3, 4 a 5 bodů podle
obtížnosti otázky. Za špatně zodpovězenou otázku se mu jeden bod odečetl. A jak to celé
dopadlo? Tady přinášíme výsledky třech nejlepších z každé třídy.

1.
2.
3.

8.A
N. Matěchová
V. Strnadová
M. Urbánková

8.B
J. Vávra
Ž. Veitová
K. Ševců

9.A
T. Lengyel
J. Sůva
P. Hajný

9.B
J. Jirůtková
P. Zamastilová
L. Kousal

Hledáme nejlepšího mladého chemika
Naše škola se zapojila do soutěže „Hledáme nejlepšího mladého
chemika“, kterou vyhlašuje a organizuje SPŠCH Pardubice
společně s VŠCHT Pardubice. Deváťáci měli možnost si
vyzkoušet, jaké vědomosti a znalosti z chemie mají a v čem je
potřeba přidat, aby jejich výsledky byly lepší. Všichni si zaslouží
pochvalu a poděkování, že do takové soutěže šli a měli snahu ze
sebe dostat maximum. Každá taková soutěž je obohatí a také je
to dobrý nácvik na přijímací zkoušky, které je v letošním školním
roce čekají.
Výsledky 9.A
Jiří Sůva (54 b.)
Tomáš Lengyel (46 b.)
Kateřina Černá (40,5 b.)
Jakub Dlouhý (38,5 b.)…

Výsledky 9.B
Jitka Hubařová (44 b.)
Jaroslava Jirůtková (39,5 b.)
Pavla Zamastilová (37,5 b.)
Martin Čermák (37,5 b.)…

Olympiády
Také v letošním školním roce 2016/2017 mají možnost žáci naší školy zapojit se do řady
soutěží a olympiád. Mají šanci zúročit své znalosti a vědomosti v předmětech, v nichž vynikají
nebo který je jejich koníčkem. Budou mít možnost změřit své síly a porovnat znalosti se svými
spolužáky a při postupu do okresního kola se svými vrstevníky z jiných základních škol. Takže
naši milí žáci, nemáte se čeho bát. Chce to odvahu, elán a věnovat trochu vašeho volného času
a věřte, že se výsledky dostaví. Přehled termínů všech soutěží a olympiád bude zveřejněn do
10. listopadu na nástěnce ve škole.
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Okresní kolo v přespolním běhu v Jilemnici
Za krásného podzimního počasí se 29. 10.
2016 konalo okresní kolo v přespolním běhu
v Jilemnici na Hraběnce.
Nejúspěšnějšími běžci byli nejmladší žáci /4. 5. třída/ v běhu na 1000 m. 3. místo vybojoval
Filip Schilte ze 4.B, hned za ním doběhl Lukáš
Pokorný, dále David Morávek a Lukáš
Erlebach, všichni z 5.A. Tito chlapci vybojovali
2. místo v soutěži družstev.
Také děvčata se nenechala zahanbit a
v soutěži družstev si přivezla 3. místo. Naši
školu
reprezentovaly
Katka
Hloušková,
Veronika Nechanická a Anežka Ceé (všechny
z 5.B).
Mladší žákyně /6. – 7. třída/ v běhu na 1000 m
skončily na 6. místě – byly to tyto dívky- Klára
Lengyelová, Natálie Bažantová /6. A/, Zuzana
Žigová a Pavlína Bartoníčková /7. A/.
Mladší žáci /6.-7.třída/ v soutěži družstev
v běhu na 1500 m skončili těsně pod stupni
vítězů na 4. místě. Byli to Tadeáš Kašík, Lukáš
Lánský /6.B/, Jan Vostřel, Robin Buiminh,
Dominik Boudník /6. A/.
Všichni závodníci zaslouží pochvalu, ve
volném čase reprezentovali naši školu. Díky.
Mgr. Věra Machová

Pozvánka na třídní schůzky
Třídní schůzky se uskuteční dne 22. listopadu 2016. Rodiče se dozví cenné informace o
chování, prospěchu svých dětí a dále o akcích připravovaných do konce I. pololetí školního
roku. Mohou využít možnosti si individuálně popovídat s vyučujícími a zjistit, v čem je jejich dítě
výborné a naopak, v čem je třeba přidat.
Na 25. listopadu 2016 připravují třídy tradiční vánoční jarmark v tělocvičně školy.
Srdečně zveme všechny zájemce!
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PODZIMNÍ OMALOVÁNKA

Informace od poradenských pracovníků
V měsíci říjnu se uskutečnila setkání výchovných poradců. Mgr. Josef Brunclík se dozvěděl
informace o přijímacích zkouškách pro žáky 9. (resp. 5.) ročníků, dále o inkluzi (společném
vzdělávání), o přijímání žáků do 1. ročníku a o podpůrných opatřeních.
Metodičky primární prevence Mgr. Iva Koucká a Mgr. Šárka Sedláčková se na svém výjezdním
setkání dozvěděly informace o blížících se akcích primární prevence, informace od krajského
pracovníka OSPOD a senátora J. Zemana. Domluvily spolupráci s PPP Semily.
Řecká 564 na houpačce (říjen 2016)
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Slovníček pojmů
Setkáváme se v dnešní době v televizi, časopisech a jinde s mnoha termíny, kterým někteří
z nás nerozumí. Pojďme si je vysvětlit, abychom věděli, co se za nimi skrývá. Budete-li mít
nějaký problém, nebojte se zeptat svých učitelů, rodičů. Vyhledejte odpovědi, případně pomoc!
Kyberšikana – forma psychické šikany, která využívá informačních a komunikačních
technologií
Kybergrooming – nebezpečná internetová manipulace, v rámci které útočník usiluje o osobní
schůzku s nezletilou obětí; útočník s obětí komunikuje prostřednictvím internetu a mobilních
telefonů
Stalking a kyberstalking – nebezpečné pronásledování, od 1. 1. 2010 trestný čin
Sexting – rizikové sdílení a šíření materiálů sexuální povahy s použitím internetu či mobilních
telefonů
Další rizikové jevy:
HOAX – speciálně nevyžádaná zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o
pomoc, informuje o nebezpečí, Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu
mezi přátele atp.
Google Bombs – zneužití internetového vyhledávače Google, po kterém je výsledkem
vyhledání nějaké fráze webová stránka, která danou frázi neobsahuje, aale útočník na ni tak
odkazuje, obvykle s humorným nebo politicko-kritickým podtextem
Virální video (virál) – video, které se stane populárním prostřednictvím sdílení na internetu,
virální se nazývá proto, že si ho uživatelé přeposílají mezi sebou a šíří se tak jako virus

Desatero bezpečného internetu
Nedávej nikomu adresu ani telefon.
Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní!
Udržuj hesla v tajnosti, nesděluj je ani blízké osobě.
Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je.
Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě
dokonce vyděsí.
8) Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9) Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
10)Když se s někým nechceš bavit, nebav se.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

• náklad 250 výtisků, příští číslo snad vyjde 30. listopadu 2016
• uzávěrka dalšího čísla je 25. listopadu 2016
• logo tiskařského šotka použito z www.ctenarska-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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