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Zdravá 5
Zdravá 5 je výukový program nadačního fondu Albert, který učí děti ze ZŠ i MŠ ve všech
regionech zásadám zdravé výživy a jejich důležitosti. Děti formou her a soutěží přijímají tyto
zásady přirozeně a spontánně. V naší besedě byli žáci seznámeni s potravinovou pyramidou a
s desaterem správné svačinky. „Nakupovali“ správné potraviny, sestavovali svačinku dle
výživového talíře, hádali, kolik kostek cukru obsahuje například coca-cola
nebo džus, a na závěr vytvořili z připraveného ovoce a zeleniny veselý
obrázek, který si po vyhodnocení mohli sníst. Vitaminové dílko bylo v mžiku
pryč!  Všichni byli odměněni vysvědčením Zdravé 5 se samými pětkami.
Ale nebylo se čeho bát, samé 5 jsou zde ty nejlepší známky. Snad nám to
vydrží a budeme se i nadále řídit pravidly Zdravé 5. Tak s chutí do toho! 
Mgr. P. Pekařová a Mgr. H. Kulhánková

Kocour v botách po anglicku
Ve středu 25. ledna dostaly čtvrté, páté a šesté třídy možnost zhlédnout anglické divadelní
představení Puss in Boots, které se konalo v KC Golf. Anglické divadlo? Jak se to vezme,
účinkující mluvili střídavě anglicky i česky. Výhodu spatřujeme v tom, že žáci, kteří angličtině
příliš nerozumějí, mohli bez problémů sledovat celý děj. Dějová linie klasické
pohádky byla zachována a zároveň obohacena o prvky moderní doby (např.
zvuky motoru sportovního automobilu, postava zeměměřiče a oblečení
hlavních postav). Kulisy byly sice jednoduché, ale obohacené o světelné
efekty a hudební vsuvky. Představení se nám líbilo a také žáci pozorně
sledovali, co se děje na jevišti.
učitelky 5. tříd
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Olympiáda z německého jazyka
Ve středu 21. prosince 2016 proběhlo školní kolo olympiády z německého jazyka. Soutěž
probíhala ve dvou kategoriích- I. A (7. ročník) a II. A (8.a 9. ročník). V nižší kategorii soutěžili
čtyři žáci. První místo obsadila Jana Martínková ze 7. A, druhá byla Martina Buriánková ze
7.B. O třetí místo se podělily Markéta Koucká a Eleldrida Molinová.
V II.A kategorii se z jedenácti účastníků se nejlépe umístila Marie Urbánková (8.A). Druhé
místo získala Veronika Strnadová (8.A), třetí místo obsadil Jiří Sůva z 9. A. Do okresního kola
postoupili žáci z prvního a druhého místa.
Okresní kolo opět pořádala naše
škola a proběhlo 25. ledna 2017.
Soutěž se skládala ze dvou částípísemné a ústní. Písemná část
obsahovala poslech, porozumění
čtenému textu. V ústní části se žáci
nejprve představili, pohovořili o sobě
a svých zájmech. Dále popisovali
obrázek a reagovali na zadanou
situaci. V mladší kategorii zvítězila
žákyně naší školy Jana Martínková.
Na čtvrtém místě se umístila
Markéta Koucká. V druhé kategorii
nás
reprezentovaly
Veronika
Strnadová a Marie Urbánková, které obsadily čtvrté a páté místo.
Všem účastníkům bychom chtěly velmi poděkovat za jejich účast a snahu.
Mgr. Věra Machová, Mgr. Hana Růžičková

Školní kolo anglické olympiády
4. ledna 2017 také proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Celkem se zúčastnilo 25
žáků ve dvou kategoriích. I. A kategorii (6., 7. ročník) vyhrála Eleldrida Molinová ze 7.B. Na
druhém místě skončil Vít Kraus ze 6.B a na 3.- 4. místě se umístily Eliška Maternová (7.B) a
Karina Vachtová (7.A).
Ve druhé kategorii zvítězil Tadeáš Kahuda (9.B). Druhé místo obsadila Pavla Zamastilová
z 9.B. Třetí místo vybojovala Karolína Frisová z 8.B.
První dva žáci z každé kategorie nás budou reprezentovat na okresním kole, které se rovněž
koná na naší škole 16.2.2017. Držíme palce!
Mgr. Eva Holatová, Mgr. Hana Růžičková

Dějepisná olympiáda
„Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“ – takové bylo
tematické zaměření letošního, již 46. ročníku, dějepisné olympiády. Okresní kolo proběhlo
17. ledna na naší škole a účastnili se ho jak studenti gymnázií, tak žáci základních škol celého
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okresu. Naši školu reprezentovaly dívky, které se ve školním kole umístily na 1. a 2. místě, tedy
Anežka Bažantová z 8.B a Pavla Zamastilová z 9.B. Zatímco pro Anežku se okresní kolo
ukázalo jako dobrá zkušenost pro příští rok, Pavla opět nezklamala, zabojovala a obsadila
postupové a v silné konkurenci krásné šesté místo. Bude nás tedy reprezentovat v krajském
kole, které proběhne v Liberci. Pavlo, přejeme hodně štěstí!
Za předvedené znalosti z historie však zaslouží pochvalu všech 30 účastníků okresního kola a
my děkujeme samozřejmě hlavně Anežce a Pavle za ochotu trávit svůj volný čas studiem
historie.
Mgr. Jana Hejduková

SBĚR PAPÍRU
Výsledky po 2. sběru papíru ve školním roce 2016/2017
Pořadí tříd

Ø na žáka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

42,56
42,12
41,85
40,11
33,58
32,75
28,11
24,20
24,09
17,12
15,40
15,05
14,42
13,74
8,71
6,05
4,95
4,38

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

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Nejlepší sběrači školy
1. Daníčková Nicol
2. Ouhrabka Matěj
3. Kynčl Šimon
4. Sůva Jiří
5. Barešová Anna
6. Hoďáková Tereza
7. Jodas Ondřej
8. Richterová Aneta
9.-10. Mašek Filip
Strnadová Veronika
1. sběr (září)
2. sběr (leden)
celkem:

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

413
364
266
250
239
192
190
189
186
186

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

5 706 kg
3 414 kg
9 120 kg

Sbírejte dál!
Poslední sběr bude v červnu.
Mgr. Renata Enklerová

1.2.2017
5.2.-10.2.2017
14.2.2017
15.2.2017
15.2.2017
16.2.2017
20.2.-26.2.2017
3.3.2017

okresní kolo olympiády v českém jazyce
lyžařský výcvik sedmých ročníků (chata AXL Dvoračky)
naučný pořad „První pomoc“ pro žáky 1.AB
školní kolo soutěže v recitaci
okresní kolo olympiády ze zeměpisu
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
jarní prázdniny
okresní kolo olympiády z chemie
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Inspirace ze http://zabav-deti.cz/clanek/hadanky-pro-deti-157
1) Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete?
2) Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
3) Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponožky. Kolik ponožek nejméně
musím vytáhnout ze šuplíku, abych měl určitě alespoň jeden pár stejné barvy?
Odpovědi na záludné hádanky najdeš v dalším čísle Řecké 564 na houpačce!

Hrou proti AIDS
Dne 8. listopadu jsme se účastnili akce v KC Golf Semily, která měla za cíl informovat o viru
HIV a jeho prevenci. Akce se mi velice líbila, protože byla zábavná. Na akci nám o prevenci
AIDS vyprávěli studenti semilské gymnázia, takže to nebylo vysvětlováno suše jako ve škole,
protože program byl doprovázen pantomimou a dalšími zajímavými aktivitami, je vidět, že si
s tím dali hodně práce. O viru HIV jsem se dozvěděl mnoho nových a zajímavých informací.
Akce se mi líbila a klidně bych se jí účastnil znovu.
Lukáš Kousal, 9.B
Dne 8. 11. 2016 jsme byli v KC Golf na preventivní přednášce Hrou proti AIDS. Přednáška byla
o tom, jak se můžeme chránit proti AIDS a jiným onemocněním. Celkem to šlo. Bylo tam pět
stanovišť a u každého jsme se něco nového dozvěděli. Na jednom stanovišti jsme vymýšleli
příběh, na dalším byla pantomima, pak těhotenství… Na konci se vyhlásila umístění našich
skupin. Každý dostal informační letáček a ti, kteří chtěli, si vzali i kondom. Byl to docela dobrý
den.
Jitka Hubařová, 9.B
V úterý dne 8.11 jsme se sešli v KC Golf, abychom se dozvěděli něco o chráněném styku a jak
se vyhnout nemoci AIDS a HIV. Dvě třídy se rozdělily do pěti týmů na 5 stanovišť. Na každém
stanovišti jsme byli 15 min a odpovídali jsme na různé otázky, za které jsme dostávali body.
Když jsme obešli všechny stanoviště, tak jsme čekali asi 8 min na vyhodnocení a sečtení bodů.
Náš tým skončil 3. a dostali jsme mini knížku a kondom. Akce se byla super, jsem rád, že jsem
se mohl zúčastnit.
Patrik Jíra, 9.B
• náklad 300 výtisků, příští číslo snad vyjde 28. února 2017
• uzávěrka dalšího čísla je 17. února 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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