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a Taky jim uKázat tu PříjEmnou 
stráNku. 
TEnTokráT si to NA StaRost 
Vzaly pAní učiTeLky TyliChová a 
Drápalová. NA kterých byLo 
viDět, že JE to OpRAvdu bAvilo 
A že si OdPoLEdNE S PřEdšKo-
láčKY nAplno užívaLy. A TeĎ, co 
Se PřEsNě DěLo.. 
NeJprVE VšeCHny PřivíTALa 
PaNí řEdItelKA KrAtIčKým Pro-
SloVem a Pak Už PřišLo na řAdu 
SeZnamOvání děTí..A Celá řAdA 
HeR a píSnčEk..! Děti SE Oči-
VidNě Bavily, Což ByLo 
Nejdůležitější... 

PulkRábkoVá kRisTýna 

MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN                            
září 2009 

MySlím, že To tU ješTě Ne-
ByLo.. A mySlím, že když to 
vzBudilo takOvý úSpěCH, tAk To 
Tu Není NA PoSLEd.. VlaStně 
Není to Tu nApo-SLEd.. TEnTo 
„předškolácký“ program sE BuDE 
OpakOVAt ZAsE vE StřeDu a Pak 
Zase VE StřeDu a..! 
PokuD vůbec netUŠÍte, O co Jde, 
..naPoVÍm vám .. 
VE sTřeDu 11.11. se v nAší 
škoLE, přesNěJi ve 3.TříDě, uS-
kuTečnil TAkoVý mAlý Sraz prO 
všEchNa DítKA, cO se ChyStAjí 
NA Naši šKolu..Teda nepřišLi 
všiCHni, ALE učAst ByLA Vel-
ká.. NápLní ToHo OdpoLEdne 
pOdlE mě ByLo SEznáMit DěTi 
se SvýMi BuDoucíMi  SpoLužáKy 

HraVé OdPoLEdne BudOucíCH PrVnáčKů 

Školní noviny, Šesťáček, Rino, Rieg-
rováček – to jsou názvy, pod kterými 
už 12 let vycházejí na ZŠ Riegrova 
školní noviny. Měnil se nejen název,  
ale také složení redakční rady a hlavně 
podoba novin. Jsou barevné a čím dál 
lepší svou grafickou podobou. Proto 
jsme se letos přihlásili do celostátní 
soutěže školních novin a časopisů. 
Pořádala ji Asociace středoškolských 
klubů ČR pod záštitou senátora 
Richarda Svobody a Jihomoravského 
kraje. Do soutěže se přihlásilo 120 
redakcí školních novin. Konkurence 
tedy byla velká. Sice  jsme nezvítězili, 
ale náš Riegrováček se mezi ostatními 
neztratil. Všem se líbila jeho podoba 
sešitu, ten by totiž měl patřit do každé 
aktovky. Pro redaktory to bylo velmi 
příjemné setkání a pro školu zase další 
krůček k získání povědomí, že práci 
děláme dobře. 

 

Za redakci Eva Jurková 
      Eva Fialová 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokémoni se současně dělí na 
generace.  
Generace je verze hry, ve které se 
poprvé vyskytli. Může to být i 
oblast, ve které se poprvé objevili. 
 
První generace (Kanto) – 151 
různých Pokémonů (např. Pika-
chu či Mewtwo) 
 
Druhá generace (Johto) – 100 
nových Pokémonů (např. Mil-
tank, Jumpluff) 
 
Třetí generace Hoenn – 135 
nových Pokémonů (např. Deoxys, 
Jirachi) 
 
Čtvrtá generace (Sinnoh) – 107 
nových Pokémonů (např. Riolu, 
Bidoof) 
 
Každou novou generací se počet 
Pokémonů zvětší. 
 

strana 2               Riegrováček                    listopad, prosinec 2009 

Pokémon je inteligentní bytost, 
kterou můžeme nalézt v: 
- japonských videohrách  
- sběratelské karetní hře 

Pokémon, která je hodně 
rozšířená a populární v naší 
škole 

- animovaném seriálu i filmu 

Pokémonů je 18 typů. Je to typ: 
normální, ohnivý, vodní, elektric-
ký, travní, ledový, bojový, jedova-
tý, zemní, ptačí, psychický, hmyzí, 
kamenný, duší, dračí, ocelový, 
temný. 
Pokémoni získaní poruchou hry 
mají typ neznámý. 

Pokémoni rozumí lidské řeči, ale 
nepoužívají ji mezi sebou. Vyjím-
kou jsou Pokémoni Meowth (v se-
riálu), Slowking, Lugia, Entei, 
Jirachi, Lukario, Manaphi a 
Shaymin (ve filmech). Divocí Po-
kémoni se chovají jako zvířátka. 
Ale když trenér Pokémona chytí, 
zkrotí ho, stane se poslušným a po-
slouchá svého pána.  
 
Pokémoni vládnou mocnými úto-
ky, jejichž množství i síla se po-
stupem času zvětšuje. 

 
Pokémoni se mohou vyvíjet. Při 
vyvíjení u Pokémona dojde k vel-
ké změně vzhledu, často i veli-
kosti, jeho schopností a síly. Změ-
ní se mu i „druhové jméno“.  

Hra 
Hra má být příběhem vývoje Poké-
mona a jeho boje s ostatními Poké-
mony. 

Hráč (žák naší ZŠ) je trenérem. 
Trenér postupně chytá Pokémony 
a využívá je v boji proti jiným 
Pokémonům (spolužákům ☺). 
V jedné partě smí trenér mít jen 6 
Pokémonů. Bojem Pokémoni zí-
skávají zkušenosti a zvyšují svoji 
úroveň až na 100 úroveň = level 
X. Při boji se každý Pokémon mů-
že naučit jiným útokům s jinými 
silami a efekty. Každý Pokémon 
může umět jen 4 útoky současně. 
Cílem hry je porazit nejlepší tre-
néry (žáky) v Pokémonové lize a 
získat všechny známé Pokémony. 

Může Pokémon v boji zemřít?  

Ne, nemůže, neboť je zcela 
nesmrtelný. Může jen (po porážce) 
upadnout do bezvědomí a může 
být vyléčen v Pokémonním stře-
disku, což je lékařské zařízení pro 
Pokémony.  

Dalšími stavy Pokémona jsou:  
omráčení a zmatení. Tyto stavy 
jsou vyléčeny po každém opuštění 
boje. 

Zvláštní kategorií jsou tzv. statusy. 
Jsou to: popálení, zmražení, otrá-
vení, paralýza nebo uspání. Status 
má Pokémon až do návštěvy stře-
diska, kde ho vyléčí. Pokémon 
mající jeden status nemůže mít 
současně jiný. 

Lze hru prohrát? 

Ne, nelze. Zkušený trenér hru mů-
že dokončit rychleji. 

U pokémonů jsou také tzv. sup-
porttéři. Supportéři jsou lidé, kteří 
trénují Pokémony. Pokémoni, kteří 
jsou jimi vytrénování jsou tzv. SP. 
To znamená, že nepotřebují pro 
boj svůj nižší vývoj (nižší vývoj je 
Pokémon předchozí generace). 
Boje jsou většinou konány na sta-
dionech. Pro každý tip Pokémona 
je dán tip stadionu. 
 

Onix  

Dragonite 

                 
Jynx                            

JiříKřištof, 5.třída 

                 
Nidoran                                                                       
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GALERIE OSOBNOSTÍ 
 
Tanec, tanec, tanec… 
Pro někoho každodenní potěšení pro ostatní nesmyslná činnost… My 
s Markétou jsme to pojaly trošku jinak. Markéta se tanci věnuje 5 let 
a já 7 (letos budu absolvovat). Markéta za celou svoji ,,kariéru“ měla 
jen pí uč. Hrubešovou, já jsem učitelky dost střídala, letos jsem 
dostala také  pí uč. Hrubešovou. Markéta se tanci věnuje  naplno,  
protože chodí ještě tancovat na břišní tance. Každý rok máme 
vystoupení -  tzv. taneční akademii neboli večer tance. Měly jsme jich 
už víc než dost a jeviště známe jako svoje boty. Vždy půl roku 
tancujeme nezávazně a potom druhý půlrok už jen nacvičujeme 
skladby na akademii. Každé pondělí se potíme v ZUŠce, abychom 
vám mohly předvést, co jsme se naučily a jak  bravurně se 
pohybujeme na prknech, která znamenají svět. V našem případě svět 
tance. 

Eva Jurková,Markéta Jeriová 

PF- Soutěž 
 
 

 
 
Tákže ?? Ví někdo, co zkratka 
PF znamená??  Ne??. .Ach 
jo…No, takže zkratka PF - Pour 
féliciter  v překladu "pro štěstí"  
je z roku 1827, kdy ji vymyslel 
hrabě Karel Chotek z Vojnína  a 
Chytkova  protože ho nebavilo 
navštěvovat všechny své známé,  
osobně jim třást rukou a přát vše 
nejlepší do nového roku.Tato 
zkratka je dodnes používána s 
doplněním letopočtu… tedy 
tento rok to bude PF 2010 
…No…a když už jsme u toho… 
Vyhlásíme další soutěž… co vy 
nato??=)… Soutěž o nejhezčí 
PF-ko..=) Tákže, vytáhněte své 
zaprášené pastelky, najděte kus 
papíru a šup do malování co 
nejhezčího PF-ka…=) A tři 
nejlepší z vás budou odměněni 
=)…své výtvory odevzdávejte 
paní uč. Fialové do 16. 
prosince… později nebudou 
přijaty =) ..Takže rychle pro ty 
pastelky a makejte, ať to 
stihnete…a nepředběhne vás 
někdo…=) Hézké malování.. 
 

Ditullllka…. 
 

Vánoce v záchranné stanici 
volně žijících zvířat zelené 

Vendolí 
 
 
Je to jenom jednou za rok a 
dostanete spoustu dárečků, co 
je to? Jasný, Vánoce =) Ne  je-
nom vy, ale také zvířátka mají 
Vánoce, že je to nesmysl? 
NÉÉÉ!!! Oni tomu také rozumí 
a mají radost z  dárečků (pa-
mlsky, krmení, hračky). Chtěl 
bys jim dát dáreček? Tak můžeš 
přijít do stanice a nějaký dáre-
ček jim dát. Zvířátkům se roz-
září ta pěkná veliká očka a ty 
budeš mít dobrý pocit. 

SiiSuLaA a AďulKa 
 

Soutěž o Zlatou cihlu 
Redakce školních novin vyhla-
šuje soutěž o zlatou cihlu. Asi 
nevíte, co to znamená, to já nej-
prve také ne, ale už to vím a po-
vím vám. Je to soutěž o to, kdo 
napíše nejoriginálnější článek 
do novin.  Potom  bude vítěz 
odměněn velkou cenou. Zatím 
nevím, o jakou cenu se jedná, 
ale jestliže to je soutěž o zlatou 
cihlu, mohl by vítěz dostat 
opravdu zlatou cihlu.  
Doufám, že se do soutěže při-
hlásí co nejvíce pisatelů s co 
nejhezčími  příspěvky. 
Příspěvky posílejte na: tento 
počítač/všem/školní noviny 
/novinář 09010/  
a přidejte tam své příspěvky. 
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Pojďme za sluncem do Brna 
 
Navštívili jsme hvězdárnu a planetárium Mikuláše Koperníka s programem 
,,Pozorování Slunce“  a programem ve velkém planetárium ,,Slunce tropí hlouposti“ 
 
Dne 14.11.2009 se uskutečnila tato akce spolu s p. Richtrem a pěti dalšími účastníky. 
Hned ráno, co jsem vstal z postele, jsem se již připravoval a v 8 hod jsme se všichni 
sešli na vlakovém nádraží. Pan  Richtr koupil jízdenky, nasedli jsme do rychlíku a  jeli  
 

Školní noviny vychází 1x měsíčně. Na tomto čísle se podíleli: redakční rada: Dita 
Rybářová, Kristýna Pulkrábková, Adéla Marvanová, Filip a Karolína Brumlovi, Silva 
Šponarová, Eva Jurková, Jiří Křištof, David Raška, L. Pražanová, E. Fialová 
 

Vypracovala Karolína Brumlová 

Sudoku a omalovánky na 
vánoční prázdniny 

 

Jestli máte doma věci, které 
nepotřebujete, můžete je 
nabídnout prostřednictvím na-
šich novin. Netýká se to však 
jen novin, můžete nabízet třeba 
i zvířecí mini mazlíčky, ale ne 
starý ponožky (ani vypraný ne 
☺). Jelikož jsme vždycky o 
krok napřed, připravili jsme 
pro vás hned inzerci na úžasná  
štěňátka. 
 

jsme přímo do Brna. V 9 hod. jsme vystupovali a rovnou jsme jeli autobusem do Olympie, tam byl chvíli  rozchod. 
Pak jsme jeli zase do obchodního domu Vaňkovka, tam byl také chvíli  rozchod. Ve 13 hod. jsme šli pěšky do 
hvězdárny a ve 14 hod. jsme už pozorovali Slunce pomocí dvou čočkových dalekohledů a každý měl jiný filtr proti 
,,spálení“. 

Filip Brumla 

 

 

S přáním klidně prožitých 
Vánoc se s vámi loučí redakce 

školních novin. 

Do nového roku zdraví, klid, pohodu, 
úspěchy, optimismus, lásku, 
pochopení,………….  


