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8.B na letišti v Praze
Dne 22. 3. 2018 jsme se zúčastnili exkurze na letiště Václava
Havla. Na letišti nás čekal pan Kvapil, s nímž jsme se
seznámili díky projektu Příběhy našich sousedů společnosti
Post Bellum. Pan Kvapil, pilot a velmi milý člověk, pochází
ze Semil. Je to syn původního majitele Obecního domu, který
komunisté zabavili po roce 1948.
Pan Kvapil nám ukázal výcvikové centrum, kde se učí piloti
létat. Pak jsme nastoupili do autobusu a absolvovali
dvouhodinový vyhlídkový okruh po letišti. Viděli jsme největší
dopravní
letadlo
(Airbus A 380), do
kterého se vejde 580
cestujících, viděli jsme
také start a přistávání
letadel, zastavili jsme
se u letištních hasičů.
Celá exkurze se nám
moc líbila, jedna spolužačka si dokonce vyzkoušela
řízení letadla na trenažeru. Děkujeme paní učitelce
Šimonové i panu Kvapilovi za tento krásný zážitek.
(Klára, Markéta, Martina , Patrik, Dominik a Honza, 8.B)
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Český rozhlas Praha
Ve středu 21. března jsme jeli já, Eliška, Zlatka, Adam a Lucka do Prahy do Českého rozhlasu
natáčet rozhlasovou reportáž o panu Zdražilovi. Bylo to v rámci projektu Příběhy našich
sousedů. V rozhlase jsme natáčeli, stříhali nahrávku a pak jsme se podívali po budově
rozhlasu. Viděli jsme živé vysílání, projeli jsme se páternosterem, poslechli si něco o historii
budovy – hlavně o bojích za druhé světové války. Zbyl nám i čas na krátkou procházku po
Václavském náměstí, na vydatný oběd v KFC apod. Určitě to byl den, na který budeme dlouho
vzpomínat. Děkujeme!
(Vítek Kraus, 7.B)

Okresní kolo chemické olympiády
V pondělí po jarních prázdninách proběhlo na naší škole okresní kolo chemické olympiády.
Z původně přihlášených deseti žáků si jen šest mohlo změřit své vědomosti, znalosti
a dovednosti. Ostatním to chřipková epidemie nedovolila.
Naši školu reprezentovali hned dva žáci z devátých tříd. Vedli si dobře a bojovali statečně.
Anežka Bažantová (IX.B) skončila šestá, Filip Salava (IX.A) obsadil 4. místo a pouhé tři body ho
dělily od postupového místa do krajského kola.
Oba soutěžící si zaslouží pochvalu za vynaložené úsilí, které věnovali přípravě ve školním kole
a poté v okresním kole. Velké poděkování oběma za vzornou reprezentaci školy. Zároveň bych
jim rád popřál hodně dalších úspěchů v chemických soutěžích a spoustu elánu při řešení
chemických rébusů.
Mgr. Karel Strnad
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Básníci ze 4.B
Sluníčko
Slunce ráno vstalo,
všechny mráčky rozehnalo.
Ptáčci zpívají písničku,
hřejí se na sluníčku.
(Orest Ivachiv)

Zelená
ZELENÁ, ZELENÁ, ZELENÁ,
TO JE BARVA VYSNĚNÁ.
O ZELENÉ CHCI TEĎ SNÍT,
UŽ ŽÁDNOU JINOU BARVU NECHCI MÍT.
(Šimon Malý, Vojta Farský)

STŘÍBRNÁ
STŘÍBRNÁ JE BARVA MEDAILE,
PŘIVEZLI JSME JI I Z JIŽNÍ KOREJE.
BYLO TO TAM MOC KRÁSNÉ,
ZVLÁŠŤ PRO MICHALA KRČMÁŘE.
VŠICHNI MU TO PŘEJEME,
DOUFEJME, ŽE OPĚT USPĚJE.
(Domča Kyloušek, Kuba Zamastil)

Zelená
Zelená je barva klidná,
na jaře je hodně známá.
Louka od ní je,
Nepřehlédneš ji nikde.
(Barbora Kišová, Nicol Daníčková)

Dívčí fotbal
Víte, že na naší škole máme nejen kluky – fotbalisty, ale také dívky, které si tento sport oblíbily
natolik, že vytvořily dívčí tým, s nímž pilně trénují, aby mohly sehrát zajímavé zápasy? Jedna
z hráček se s námi podělila o své zážitky z turnaje:
Dnes se sjíždějí fotbalová družstva do Bukoviny u Turnova. I náš dívčí tým už je na místě.
Za chvíli začíná rozlosování. Družstev je osm a jen jedno – to naše – je dívčí. A už je tady
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přehled o tom, kdo s kým bude hrát! Nastupujeme jako první. Ale co to? Máme hrát se staršími
muži, kterým je kolem čtyřiceti let. Říkám si: „To nemůžeme vyhrát!“ Zápas začíná. Muži mají
převahu a naše brankářka obětavě brání. Dostáváme první gól. Najednou cítím, jak mi někdo
podráží nohu a já padám k zemi. Náhle mě někdo zachytil a dvoumetrová postava mě zvedá
a staví na nohy. Byl to soupeř, kdo mě zachránil od pádu! A už se snažím útočit a daří se mi
kopnout do míče tak dobře, že dávám branku. Je vyrovnáno! Soupeř je ale silnější a opět dává
gól. Nakonec jsme prohráli 4:1.
Chvíli odpočíváme a přichází další soupeř – mladší chlapci. Zápas je zatím bez gólu, i když
některé rány na nás byly příliš tvrdé. Naše výborná brankářka Mária se vrhla po míči, uklouzla
a leží na zemi. Proč se nezvedá? Všichni k ní běžíme, ona křičí bolestí. Silnější muži ji odnášejí
a volají záchranku. Ta ji odvezla do nemocnice. Je z toho zlomená noha a poraněná hlava,
takže dneska se už na hřiště nevrátí. Dále jsme nemohly pokračovat už ani my. Škoda! Snad
příště se nám povede lépe!
(Natka Matěchová, 9.A)

Vycházející žáci, vážení rodiče,
dovoluji si Vám připomenout, že se blíží termíny přijímacích zkoušek na střední
školy.
Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se konají 12.dubna 2018
a 16. dubna 2018.
Na víceletá gymnázia 13. dubna 2018 a 17. dubna 2018 .
Pro ostatní obory – koná-li se přijímací zkouška, v termínu od 22. dubna
do 30. dubna 2018.
Ředitel příslušné střední školy do 2 dnů od přijímacích zkoušek zveřejní na webu
školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o
nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání.
Rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním
zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.
Všem žákům přeji hodně úspěchů.
Mgr. Josef Brunclík

• příští číslo snad vyjde 30. dubna 2018
• uzávěrka dalšího čísla je 25. dubna 2018
• 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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