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Jeden svět na školách
Letos probíhá již 19. Ročník Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, což je největší
festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě. V Semilech promítání proběhlo ve
dnech 20. - 24. 3. 2017.
Žáci naší školy se zúčastnili promítání v aule gymnázia.
Pro deváťáky jsme vybrali film Zemřít pro design (Sue Williamsová, USA) o závislosti
společnosti na elektronice a důsledcích jejího neustálého vývoje.
Pořad byl o devastaci životního prostředí, kterou způsobují továrny na elektroniku. Továrny
vypouštějí odpad přímo do vody a zaměstnanci mají otřesné pracovní podmínky. Moc zajímavé
to ale nebylo. O tomhle se pořád diskutuje, ale nic se neřeší.
Tomáš Lengyel, 9.A
Čína firmám dovoluje to, co jim USA a EU zakázala. Při výrobe se používají chemikálie, které
mají špatný vliv na zdravotní stav pracovníků…
Daniel Jirák, 9.A
V čínských továrnách pracují lidé 12 hodin denně 7 dní v týdnu. Pracovníci trpí zdravotními
problémy, častá je rakovina. Ženy rodí postižené děti.
Vendula Guryčová, 9.A
Dokument nám promítli v rámci festivalu Jeden svět. Byl o znečištění životního prostředí od IT,
např. firem Apple, Samsung, IBM, Intel. Mluvilo se hlavně o znečišťování vody, která je potřeba
k výrobě nové elektroniky. Používají se chemikálie nezdravé pro lidské tělo. Byla tam listina se
jmény lidí, kteří zemřeli na otravu těmito jedy, např. olovem. Neměli skoro žádné přestávky,
museli pracovat nonstop. Nejvíc znečištěná řeka v Číně byla Čun-Čanch.
V Irsku přesně u Dublinu vyrábějí počítače, které znečišťují životní prostředí. Výrobky vyráběli
z dubového dřeva. V roce 2009 v Číně vybuchla továrna od Applu, o pět měsíců později se to
stalo zase. Byla podána žaloba i na IBM a Apple. Bylo to moc zajímavé.
Petr Vavřich, 9.A
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Nižší ročníky zhlédli trojici kratších nizozemských filmů: Rockeři (Daan Bol), Holka z Instagramu
(Mirjam Marks) a Jesserův sen (Godelieve Eijsink).
Dne 21. 3. 2017 jsme byli v aule semilského gymnázia, kde jsme zhlédli filmové dokumenty
v rámci projektu Jeden svět. Tři příběhy nás vedly k zamyšlení nad různými situacemi v životě.
V prvním se jednalo o zvládnutí deprese. Člen hudební skupiny se s ní léčil, dokonce byl i
v nemocnici. Kamarádi se báli, že to má kvůli kapele, ale ukázalo se, že právě hraní v kapele
mu pomohlo se deprese zbavit, pomohlo mu přátelství a podpora kamarádů.
Druhý příběh byl o závislosti. Dívka si stáhla aplikaci Instagram a používala ji stále víc a víc.
Měla strach o sledovanost, a tak stále přidávala fotky, až se z toho stala závislost na sociálních
sítích.
Ve třetím příběhu jsme viděli, jak žijí a přemýšlejí lidé na jiném kontinentu. Děti měly
nemocného tatínka, a proto se holčička chtěla stát lékařkou, aby mohla uzdravovat lidi. Její
bratr se zase učil pracovat na poli, aby jednou dokázal uživit rodinu. Tatínek ho všemu učil a
chlapec dělal to, co ho bavilo.
Ze všech tří povídek bychom si měli vzít ponaučení, jak se máme nebo nemáme v životě
chovat.
Veronika Strnadová, 8.A

Příběhy našich sousedů
DALŠÍ ÚSPĚCH V PROJEKTU PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 2017
Projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum se naše škola zúčastňuje již tradičně.
Dokonce jsme stáli u jeho zrodu v Semilech v roce 2014. Práce na projektu je pro všechny
zúčastněné velmi časově i psychicky náročná, přesto jsme se zapojili do všech ročníků, které
v Semilech proběhly. Je to proto, že zejména dětem přináší projekt jedinečné zážitky a
zkušenosti: setkání s pamětníkem, příprava rozhlasové reportáže a její zpracování v Českém
rozhlase v Praze, návštěva archivu, práce s informacemi, příprava závěrečné prezentace,
vystoupení před plným sálem lidí, …
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Letos se do projektu zapojily dva naše týmy. Žáci 8. B Karolína Frisová, Terka Babková, Dita
Bartušková, Pepa Novotný, Anežka Bažantová a Lucka Ročárková se setkali s paní Helenou
Glancovou. Během rozhovoru s ní se dozvěděli, že
byla jako malé děvče v koncentračním táboře.
Vyprávěla jim velmi poutavě o životě v Terezíně. Byla
to pro ně unikátní příležitost dozvědět se, jak malé
dítě vnímá život v táboře. Rozhovor žáci zpracovali
do rozhlasové reportáže. Tu vylepšili vlastní hudbou,
kterou obstarala Karolína hrou na klavír. Kromě
Českého rozhlasu navštívili žáci během projektu také
archiv a muzeum. Velké úsilí věnovali přípravě na
závěrečnou prezentaci. Čas, který projektu věnovali,
se jim vyplatil, jelikož je porota velmi hezky
ohodnotila a obsadili nakonec druhé místo.
Další tým vytvořily žákyně 9.B Jaruška Jirůtková, Pavla Zamastilová, Jitka Hubařová a Šárka
Tulachová. Dívky navštívily pamětníka Vladimíra Zemana z obce Stanový u Vysokého nad
Jizerou a jeho vyprávění výstižně nazvaly Příběh
ukradeného dětství. Celá rodina pana Zemana byla
postižena dvěma totalitními režimy, nacismem a
komunismem. Za okupace přišel pan Vladimír o oba
dědečky a jednu babičku – všichni byli fašisty
popraveni, za komunismu pak přišel o tatínka, který
musel emigrovat, a dokonce i o maminku, která byla ve
vykonstruovaném procesu odsouzena k dlouholetému
žaláři.
Také tento tým zpracoval příběh jako rozhlasovou
reportáž, a protože do tří minut, které měly dívky
vymezeny, se zdaleka nevešlo vše, částečně
zpracovaly ještě zajímavý rodokmen rodiny Zemanových (mimochodem příbuzných Ivana
Olbrachta). Porotu zaujala i závěrečná prezentace předvedená beze slov a tento tým v soutěži
zvítězil.
SHRNUTÍ NAŠÍ ÚČASTI V PROJEKTU:
1. ročník (rok 2013/2014) – zúčastnily se 4 týmy pod vedením p. uč. Jany Hejdukové a Dany
Andrejskové, obsadily 2. a 3. místo
2. ročník (rok 2014/2015) – zúčastnily se 3 týmy pod vedením p. uč. Jany Hejdukové, Dany
Andrejskové a Denisy Šimonové, dva z týmů se podělily o 1.-2. místo
3. ročník (rok 2016/2017) – zúčastnily se 2 týmy pod vedením p. uč. Jany Hejdukové a Denisy
Šimonové, obsadily 1. a 2. místo
Doufáme, že pokud bude projekt v Semilech pokračovat, bude pokračovat i naše úspěšná
účast, i když konkurence je čím dál větší a čím dál lepší. Připomínáme, že zatímco prvního
ročníku se kromě naší školy zúčastnila pouze škola Ivana Olbrachta, letos už se v soutěži
utkaly všechny semilské školy.
Více informací a ukázky ze žákovských prací najdete na www.pribehynasichsousedu.cz
Jana Hejduková a Denisa Šimonová
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Soutěžíme v recitaci
O tom, že některé děti recitují rády, nás přesvědčilo školní kolo Recitační soutěže, které se
uskutečnilo 15. února tohoto roku. Zúčastnilo se ho na čtyřicet soutěžících. Recitátoři byli
rozděleni do čtyř kategorií. Všichni přednášeli, jak nejlépe uměli. Všem také náležela velká
pochvala. Do okresního kola porota vybrala tyto soutěžící:
1. kategorie (2. a 3. třída) Lucka Mazánková
Aneta Gurgulová
Kája Fenclová
2. kat. (4. a 5. třída) Adéla Valečková
Míša Stěhula
Simona Plšková
3. kat. (6. a 7. třída)
Lucka Černá
Jára Mužíček
Zlatka Šmídová
4. kat. (8. a 9. třída) Žaneta Veitová
Jitka Hubařová
Všichni tito soutěžící se těšili na okresní kolo, které proběhlo 16. března na naší škole. Zde se
nejlépe vedlo Lucce Mazánkové ze 3. A a Járovi Mužíčkovi ze 7. B. Oba vybojovali Čestné
uznání. Do krajského kola Recitační soutěže se letos, bohužel, nikdo neprobojoval. Třeba to
vyjde příští rok.
Ještě jednou děkuji všem recitátorům a jejich učitelům za náročnou přípravu.
Mgr. Irena Bartušková

Krajské kolo dějepisné olympiády
Děkujeme Pavle Zamastilové z 9.B za vzornou reprezentaci školy na krajském kole dějepisné
olympiády s tématem Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století,
které proběhlo v Liberci 20. března.
Pavla opět nezklamala, na olympiádu se výborně připravila a s těžkými úkoly se úspěšně
poprala. V silné konkurenci se umístila v první polovině startovního pole.
Pavlo, přejeme hodně úspěchů i v následující etapě tvého života!

Marie T
erezie
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A ještě trochu angličtiny pro nejmenší čtenáře…

Už se těšíte na Velikonoce? My ano, hlavně na ty dny volna…
První jarní den 21. března je
- den nejdelší a noc nejkratší
- den i noc trvají stejnou dobu
- den je nejkratší a noc je nejdelší
Taje dříve sníh čistý nebo špinavý?
- čistý
- špinavý
- čistý i špinavý taje stejně rychle
Která jarní kytka nemá žlutou barvu?
- prvosenka jarní
- podběl obecný
Řecká 564 na houpačce (březen 2017)

- jaterník podléška
Čím se liší hnízdo vlaštovek a jiřiček?
- jiřička má v hnízdě otvor ze strany,
vlaštovka má hnízdo přístupné shora
- vlaštovka má v hnízdě otvor ze strany,
jiřička má hnízdo přístupné shora
- není mezi nimi žádný rozdíl
Které nohy vyrůstají pulcům jako první?
- přední
- zadní
- přední i zadní zároveň
5

Který ptáček se nemusí na jaře vracet
z teplých krajin?
- kos
- skřivan
- drozd

Jakou barvu nemá duha?
- fialovou
- růžovou
- oranžovou
Kdy slavíme Velikonoce?
- druhý dubnový víkend
- víkend po prvním jarním úplňku
- na přelomu března a dubna

Duben je již řadu let tradován jako měsíc bezpečnosti. Cyklisté by jako účastníci silničního
provozu měli dodržovat minimálně toto cyklistické desatero:
1) Dbejte na stav kola a na jeho výbavu
2) Snažte se vidět a být viděni
3) Vyhněte se alkoholu a omamným látkám
4) Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
5) Buďte ohleduplní a předvídaví
6) Komunikujte s okolím
7) Jezděte při pravém okraji a s rozestupy
8) Dávejte pozor na mrtvé úhly
9) Kolo zamykejte s rozmyslem
10) Kolizi se zraněním nahlaste

• náklad 300 výtisků, příští číslo snad vyjde 28. dubna 2017
• uzávěrka dalšího čísla je 24. dubna 2017
• 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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