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PRÁZDNINY

„Ať už jsi velký, nebo maličký,
prázdniny mají všechny dětičky.“
_A jak jsme je trávili my_?
Užívali jsme, jak jen to šlo:-P
Nevěříte_? Chcete se přesvědčit_?
TAK SI PŘEČTĚTE TENTO
ČLÁNEK!!! ☺

UVÍTÁNÍ
Táákže…. a máme tu zase naši
školu…, no dobře… tu tady
máme asi už tak měsíc, ale to
nevadí, prostě už je škola a
neřeší se, kdy začala. No a se
začátkem školy taky přibývají
známky ať špatné, nebo dobré,
ale známky to jsou, taky je tu
plno domácích úkolů, které
někteří žáci nevypracují, že
ano? A taky ještě mnoho
horších věcí, například pro
deváťáky, vybírání školy, potom přijímačky… no, prostě je

toho hodně a všichni jsou z toho
nervózní až na pr… na zadečku…Ale taky se začátkem školy
nepřichází jen to zlé a trauma..
a pozdější návštěvy u psycholožky, ale taky plno nových zážitků, pro některé i nových
kamarádů a…… a…. no prostě
ještě mnohem více úžasných
věcí, kvůli kterým přece stojí
zato jít do školy ne?=) No,
takže přestaňte snít a proberte
se!!!! Začněte taky makat,
protože ….je tu ŠKOLAAA!!!
Rybářová Dita

Novinářky: „Ahoj Zuzko,…
jakpak jsi trávila prázdniny_?”
Z. Tesařová: „Byla jsem na dovolené na Mallorce:“-P
Novinářky: „A co ty, Kačko_?“
K. Horská: „Já byla na tanečním
táboře street dance.“ ☺
Novinářky: „ A kdepak jsi byla
ty, Kristýnko_?“
K. Turčanová: „Já byla u tety a na
táboře s břišními tanci.“ ☺
Novinářka: „A jak si trávil prázdniny třeba ty, Pájo_?“
P. Šmíd: „ Já jsem byl na hokejbalovém soustředěním.“
Prázdniny jsme si všichni užili☺….a teď zpátky do lavic...
_IwAnKaAa_ _KiŤuLkAa_

I prvňáčci měli svůj velký den. Poprvé usedli do lavic a hlásili se a hlásili.
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BRANNÝ ZÁVOD
Dne 11. 09. 2009 se celý 2. stupeň zúčastnil akce, která se odehrávala na Rosničce.
Začátek byl v 8:15. Zrána byla zima, ale pak se oteplilo. Všichni měli dobrou náladu.
Na trase nás čekalo spousta dobrodružství. 1.stanoviště měl na starosti pan učitel Jansa,
připravil si pro nás střílení ze vzduchovky. Po splnění střílení na nás čekalo 2. stanoviště s paní
učitelkou Hladíkovou, kde jsme házeli šišky do velkého kruhu. Na 3. stanovišti byla paní
učitelka Rypová a abychom se dostali dál, museli jsem odpovědět na otázky z dějepisu. Pan
učitel Richtr na 4. stanovišti si pro nás připravil opět něco jiného a to sbírku exotických
pavouků a abychom dostali sladkou odměnu, tak jsem museli poznat některé rostliny. No a
nakonec jsme byli na 5. stanovišti u paní učitelky Daševičové, kde jsme museli přenášet
raněného spolužáka.
A než jsem se nadáli, byl konec. Všichni jsme v pořádku došli. Jakmile jsme odevzdali
kartičky, tak jsme spokojeně vyrazili domů. Všem se to určitě moc líbilo a všichni odcházeli
plni nových a krásných zážitků.
_Barborka Páleníková_

SOUTĚŽ NA IN-LINECH
Ve čtvrtek 1. 10. 2009 jsme
uspořádali soutěž na kolečkových bruslích. Konala se na nové cestě do Lačnova. Účast nebyla velká, ale zato bylo hodně
legrace. Pro soutěžící jsme si
připravili spoustu překážek.
Jako první byl slalom, potom
následovala jízda se lžičkou, na
které byl umístěn pingpongový
míček, předposlední překážka
bylo bludiště, no a poslední
byla jízda s hokejkou a míčkem,
kterým se závodníci museli
trefit do brány. Závodníci si
trasu mohli přejet vícekrát, aby
měli lepší čas. Jé, no, vidíte, to

jsem ještě neřekla, závodilo se
o nejlepší čas. Naši tři nejlepší
závodníci jsou:
Eva Jurková
Lenka Kolínková
Karel Starý
_Barbora Páleníková_

Přespolní běh
Kristýně a Petrovi budeme ve
středu držet palce. Jak dopadli,
si přečtete v příštím čísle.
Minikopaná
Družstva našich chlapců se
vyhlášených turnajů zúčastnila
s plným nasazením, ale bohužel
jen zúčastnila….

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Nezapomeňte, že od 1.října
začínají fungovat všechny
kroužky.
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Do naší nové rubriky
GALERIE OSOBNOSTÍ
hledáme Vaše typy na žáky,
kteří dělají něco zajímavého,
něco zajímavého umí, a my
ostatní o tom nevíme. Prostřednictvím našich novin se
o nich můžeme dozvědět všichni.
Své návrhy můžete sdělit
našim redaktorům.

GALERIE OSOBNOSTÍ
O žácích, kteří dělají něco víc
i mimo školu…
Chcete něco vědět o žácích,
kteří se věnují nejenom škole,
ale i třeba nějakému kroužku,
např: sportu, keramice, drátování, hraní na hudební
nástroj atd.
Máte šanci se to dozvědět
tady.

Říjnový kalendář

Jako první vám představujeme
Barboru Řihákovou z druhé
třídy.
Vaše adulllka

GYMNASTIKA
Udělaly jsme si malý rozhovor s Barčou z druhé třídy, která
chodí 2 roky na gymnastiku. Její maminka nám napsala kratší
povídání o tom, co takové sportování obnáší, kolikrát denně
cvičí atd. No, tak teď honem k vlastnímu povídání, abyste se
dozvěděli víc.
Takže: jmenuje se Bára Řiháková. Chodí do druhé třídy a ráda
chodí na kroužek gymnastiky. Trénuje 3x týdně. Její trenérkou
je Pavla Frantová. Letos se zúčastnila 6 závodů. V okresní i
krajském kole vyhrála první místo a postoupila na Mistrovství
ČR.(šikovná holka, že ??) Na Mistrovství byla v individuálním
závodě na krásném sedmém místě. V soutěžích družstev se
umístily na třetím místě za Pardubický kraj (to já bych teda
nedovedla). Kromě individuální gymnastiky závodí v kategorii
Teamgym s dalšími kamarádkami, kde cvičí pódiové skladby a
akrobacii.Také s Teamgym se koncem listo-padu zúčastní
Mistrovství České republiky.
Přejeme hodně úspěchů !!!!!
O soutěži si určitě něco na našich stránkách přečtete.
Napsali : Adíííík a Nicoolka

ŠKOLNÍ ŽÁKOVKÝ
PARLAMENT
Už devátým rokem se na naší
škole pravidelně schází Školní
žákovský parlament. Na první
schůzce zástupci z jednotlivých
tříd volili předsedkyni, kterou
se stala Svatošová Vendula,
místopředsedkyní byla zvolena

září 2009

Pulkrábková Kristýna. Zápisy
z porad zajišťuje Jurková Eva a
Báčová Jana a ve školním
rozhlase nás o dění v parlamentu informují Vaníčková
Martina a Sadlonová Angelika.
První úkol, který si Parlament
dal, bylo zařízení koutku
v mezipatří, který by měl
sloužit všem, kteří si chtějí něco

2.10. exkurze 8.ročníku do
Čističky odpadních
vod v Hradci nad Svitavou
7.10. okresní kolo v přespolním běhu, naši
školu
reprezentují:
K.Pulkrábková
a
P.Marvan.
13.10. exkurze 9.ročníku do
Moravského krasu a
Černé Hory
14.10. exkurze 9.ročníku na
Technickou
střední
školu v Litomyšli
20.10. exkurze 7.ročníku do
Zoo v Brně

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Víte, že naše škola má nové
internetové stránky?
Dozvíte se na nich vše, co
potřebujete a co byste měli o
škole vědět (rozvrhy, jídelníček, konzultační hodiny,
fotky, aktuality, kontakty, …)

www.riegrovka.cz.
přečíst, v klidu posedět v polední přestávce, mít něco na
starost, zahrát si deskové hry,
prostě jen tak pobýt…
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MLADOČOV
Dne 21. 9. se 6.a a 6.b rozhodly
odjet na podzimní pobyt v Mladočově. V den našeho příjezdu
jsme se vydali za poznáním
vesnice, potom jsme měli práce
ve skupinách, ve kterých jsme
probírali historii a pověsti
Svitav, doplňovali anglické doplňovačky a hráli hru, která
byla zaměřená na důvěru
vlastních kamarádů. Den byl
zakončen večerem Talentů.
Další den byl celodenní výlet do
záchranné stanice Pasíčka, která
se zaměřuje na lesní zvěř. Hned,
co jsme se vyspali a nasnídali,
jsme jeli na další výlet,
tentokrát do Litomyšle, kde
jsme navštívili Integrovaný
záchranný systém. Když jsme
přijeli, diskutovali jsme o tom,
co se nám líbilo a co ne,
skládali písničky a taky trochu
sportovali. Nakonec byla stejně
nejlepší diskotéka. V den
našeho odjezdu jsme hráli hru
v přírodě. Nezapomnělo se ani
na fotografování a hurá domů.
Pobyt se mi moc líbil a těším se
na další školní akce.
Markéta Cupalová

SuDoKu
Zdravím všechny, cO mají rádi
sudOku do nOvého škOlníhO
rOku.
Doufám, že s námi zase budete
luštit naše SKVĚLÉ sudOku…

Minulý rOk jste si sudOku
oblíbili především prOto, že
jste za jehO správné vyluštění dOstali sladkou Odměnu.. nebojte v tOmtO
roce tOmu nebude jinak..=)
ale jen přece malá změna..
tentOkrát dOstanou odměnu pouze první tři z vás..takže musíte makat a co
nejrychleji přinést správně
vyluštěné sudOku paní učitelce FialOvé dO kabinetu.
Přeji hOdně štěstí..
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…KRiStýNa PulKrábKová…

Školní noviny vychází 1x měsíčně. Na tomto čísle se podíleli: redakční rada: D. Raška,
D. Albert, K. Cupalová, I. Balážová, D. Rybářová, K. Pulkrábková, B. Páleníková,
A. Marvanová, N. Kubinová, F.a K.Brumlovi, M. Cupalová, E.Fialová, L.Pražanová
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