
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN                            
září 2009 

ROČNÍK 12                                říjen 2010 

Sběr papíru 

Každý půlrok pod dohledem paní 
učitelky Češkové  se celý týden sbírá 
papír. 
Každý, kdo se zúčastní a bude mít více 
jak 50 kg, obdrží nějaký dáreček. Udělali 
jsme  pár rozhovorů s dětmi, které se 
zúčastnily sběru papíru. Tak tady jsou:  
 
Přinesli jste nějaký papír ?? 
Honza: Jo, 273 kg. 
Katka: Ano, ale nevím kolik. 
Lenka: Ne. 
Matýsek: Ne. 
 
Účastníte se každý rok sběrem papíru ? 
Honza: Ano. 
Matýsek: Ne, je to poprvé. 
Lenka: Ne.  
Katka: Zatím ano.  
 
Tak to by asi stačilo. Za půl roku se na 
vás těší pí uč. Češková a její pomocníčci. 

    
   Nikola 

  

Sběrový týden 
 
Vyzpovídali jsme rodiče našich sběračů, 
kteří žákům naší školy přiváželi sběr. 
Ptali jsme se na různé otázky tohoto typu. 
Pro koho sběr sbírají, jestli jim sběr papíru 
každého půl roku pomáhá od zahlcení 
domu a také, kde berou takové hromady 
papíru. Rodiče nám odpovídali převážně 
stejně. Sběr sbírají pro své ratolesti, 
většinou se doma místo uvolní a mají 
radost a taky, že papíry berou z letáků, co 
chodí domů. Někteří jedinci chodí do 
cestovek a říkají si o prošlé katalogy a 
nebo jednoduše skartovaný papír z firem, 
kde pracují rodiče. Je vidět, že rodiče pro 
své děti udělají vážně všechno. Jezdí auty 
naplněnými až po okraj papírem.   

    
  Mačet a Venďák 

Sebráno 10 482 kg žáky, 273 kg 
odevzdali učitelé. Nejlepší sběrači: 
Nicole Navrátilová  (520 kg), 
Odvárková Dominika (496 kg) a 
Jan Škaroupka (478 kg). Nejvíce se 
zapojili žáci 2. třídy ,  hned za ní 3. b 
a 4. a za nimi třída 3. a.  

 

Sběrovej tejden 
 
Jelikož už nikdo není tak aktivní jako 
dřív, tak tento sběr není založen na 
tom, kolik vám toho přinese babička, a 
jak jste možná doufali ani dědeček, ale 
na tom, jestli někdo vůbec něco 
přinese. Stačí, když do nějaké 
papírové krabice naskládáte starý 
učebnice, sešity, písemky a ty slavný 
,,Brávíčka“ a donesete to naší Mrs. 
Sběrové lady paní Češkové a ona vám 
to s párma žákama hodí na váhu a 
zváží vám vaši sběrovou aktivitu za 
tento rok. Díky všem za jejich papír, 
jak použitý, tak (a to ještě líp) 
nepoužitý a uživejte si Velikonoce. 

    
   Evouš 

Foto: Jeriová M., Tmejová V. 
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Den na Svitavském stadionu 
 
Vyzkoušeli jsme komfort tribuny, 
prohlédli jsme si zázemí, jednotlivá 
sportoviště, hrací kouty, vybavení a 
také jsme fandili. Měli  jsme svá 
želízka v ohni v soutěži o nejrych-
lejšího Svitaváka či Svitavačku.  V 
kategorii  2001 a 2002 zvítězil na trati 
50 metrů v čase 8,67 sekundy žák 
III.A Milan Králí ček. Petr Češka ze 6. 
třídy byl čtvrtým nejrychlejším 
závodníkem (bez ohledu na pohlaví a 
kategorii) na IN-LINE dráze s časem 
3:34 min. Gratulujeme! A ještě jeden 
úspěch jsme zaznamenali - Eliška 
Klohnová (také třetí ročník) byla 
druhá. A víte v čem? Jako druhé se jí 
totiž podařilo "ulovit" cenný podpis 
Tomáše Dvořáka, trojnásobného 
mistra světa v desetiboji! A to se 
nepovede každému! 

Milena Baťková 
 Svitavský stadion 

 
Jste-li fanoušci sportu a 
sportovních aktivit, tak máte 
skvělou možnost si skvěle 
,,zasportit“ na novém 
Svitavském stadioně, který už 
není prolezlý plevelem a posetý 
psími exkrementy. Je 
renovovaný a vypadá fakt 
dobře. Asi se líbil i českému 
mistru světa v desetiboji 
Tomáši Dvořákovi, který se na 
nás na den otevření stadionu 
přišel podívat a porozdávat nám 
pár podpisů a úsměvů do 
objektivu. I nám jeden dal ☺. 
Svitavský stadion je pořád 
otevřený a dostupný (pokud 
v něm tedy nejsou nějaké jiné 
aktivity). Obsahuje třeba 
tenisové kurty, venkovní 
posilovnu, in-line dráhu, pár 
skvělých prolízaček a až si 
půjdete někam jezdit, můžete 
rodiče šoupnout do restaurace 
Na kurtech. Nebo si tam můžete 
skočit na limču s kámoškou, či 
s kámošem, nebo někým jiným. 

   
  Evouš 

 

Musím se pořádně 
soustředit, aby to za 
něco stálo. 
 

Teď vám ukážu, 
jak se běhá. (Náš 
nejrychlejší 
běžec) 

Má to vůbec 
cenu? Nebo si 
mám jít sednout 
zpět na lavičku? 
To je dilema…  
 

Foto: Vavříková E., 
komentář: Tmejová V. 

Tomáš Dvořák  
(* 11. května 1972 Zlín) je český 
desetibojař, trojnásobný mistr 
světa a držitel bývalého světového 
rekordu a dosud druhého 
nejlepšího výkonu všech dob 
(8994 bodů, Praha 1999). 
 
100 m:  10:54 s 
Dálka: 7,90 m 
Koule: 16,78 m 
Výška: 2,04 m 
400 m: 48,08 s 
110 m překážek: 13,73 s 
Disk: 48,33 m 
Tyčka: 4,90 m 
Oštěp: 72,32 m 
1500 m: 4:37,20 min 
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Moravský kras 
 
20.10.2010  jsme se my žáci 9. třídy 
zúčastnili exkurze do Moravského krasu. 
Poznali jsme život netopýrů a ne jen to.. 
Pan průvodce nám pomohl vžít se do 
jeskynního života. Překvapil nás 
neuvěřitelně krásný ráj stalagmitů. Mně 
osobně jeskyně nějak nebraly, ale poté, 
co jsem poznala jejich krásu, se mi líbí 
:)..Přestože jsme občas chodili ve vodě a 
měli bláto až po kolena nás dobrá nálada 
nepřešla a určitě všechny potěšil dobrý 
oběd v jedné místní hospůdce. 
Doporučuji, abyste se vydali 
prohlédnout si nějakou jeskyni i vy..A 
nakonec jsme se zajeli mrknout do 
Černé Hory, kde se vyrábí.. tak známe 
pivo, ale to  jsme nestihli, tak jsme si 
zašli aspoň něco koupit :) 
  

Vyzkoušej své vědomosti (my už to 
víme) 

 
Co je to Stalagmit? Co je to Stalagnit?  
Co je to Stalaktit? Jak vznikají kráp-
níky?  Jaký krápník nazýváme brčko? 

                                                                                 
Silvie Šponarová 

 

měli bobky a pak se vyváleli 
v jeskynním bahně, které nejde vyprat. 
Potom  jsme  se  odebrali  autobusem  na 
Býčí skálu (polovina, ta druhá, jela na 
Výpustky). Býčí skála byla brutální, ale 
byla tam tma, na kterou nestačily ani 
naše mobily. V Býčí skále jsme si mohli 
zalézt do ,,Díry lásky“ a taky jsme se 
mohli vyválet v novým druhu jeskynního 
bahna. Potom jsme se celí obahnění 
naložili do autobusu a vyrazili na pivo 
do Černé Hory. Bohužel jsme moc pivní 
radosti nezažili, protože pivo nám 
neprodali (ne, že bychom ho třeba pili, 
ale pro maminku a pro tatínka, 
samozřejmě). Potom jsme se vydali 
zpátky do Svitav. Cesta byla strašná, 
protože nikdo už neměl žádný jídlo.. Mír 
a láska. 

   Evouš 
 

Moravskej kras 
 
Náš skvělý výlet začal jízdou na Býčí 
skálu. Skvělý, protože je tam spoustu 
dobrýho jídla zadáčo. Na Býčí skále pro 
naši smůlu nebyl ani Disneyland, ani 
aquapark, ale jeskyně! Náš přírodo-
vědnej ,,trip“ začal právě tam. Nebyl tam 
signál, ani elektrický proud.  
Když jsme vystoupili, šli jsme asi další 
2 km přes mokrej les, než jsme došli do 
první jeskyně, kde skoro nic nebylo. 
Potom jsme šli do druhé jeskyně, kde 
byly úzký chodby a  všichni, co  tam  šli,  
 

Foto:Richtr J.  

 
Na skok do středověku se 

vydala 7. třída 
 
Ze školních lavic se vypravili do muzea 
v Poličce, kde se seznámili s historií 
královského věnného města. Mohli si 
vyzkoušet středověkou módu, jak a s čím 
bojovali, jak bylo město zakládáno. Poté 
se vydali na hradby, aby prakticky 
poznali, jak obtížné bylo město bránit.  
Výlet se vydařil, poznatky z historie si 
žáci jistě zapamatovali, vždyť se jí mohli 
přímo dotknout .   
         Fialka ☺  
 
 

Beseda o Islandu 
 
Na den 7.10. nám pan učitel Richtr 
domluvil s bývalým žákem naší školy 
Jakubem Vránou besedu o Islandu. Kuba 
tam jel ještě se dvěma kamarády o 
prázdninách na tři týdny. Dostali se tam 
letadlem s tím, že den strávili v Kodani. 
Zbytek „pobytu“ se přemisťovali 
stopem. Říkal, že Islanďané jsou velmi 
přátelští a milí, takže s tím neměli žádný 
problém.  
Ukazoval nám fotky krajiny a sopky, na 
které vylezli. Většinu krajiny tvoří 
zkamenělá láva, která tam zůstala po 
výbuchu sopky. Kde nebyla láva, byly 
louky většinou chudé na nějakou 
barevnější vegetaci. Spali ve stanu, 
nějaké odlehlé místo si našli až po 
setmění. Vyprávěl nám, že jednou se 
upelešili na náměstí a to bylo poprvé a 
naposledy, kdy je místní policisté 
vyhodili.  
Beseda byla velmi zajímavá. Poznali 
jsme alespoň teoreticky nový stát, 
dozvěděli jsme se, že i mladí mají 
možnost cestovat, ale musí se alespoň 
trochu umět domluvit.  
     Adam Macků  
 

Foto:Vodehnalová I. 
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Podzimní pobyt žáků šesté třídy 
v Mladočově 

Již několik let pořádáme pro žáky šesté 
třídy podzimní pobyt v přírodě. V 
letošním školním roce jsme strávili čtyři 
dny v rekreačním zařízení HEURÉKA v 
Mladočově.  Odjížděli jsme plni očeká-
vání nových zážitků. Počasí nám velmi 
přálo  a  také  program  byl  pěkný.  

 Nejvíce se nám líbilo v záchranné 
stanici Pasíčka, kam jsme zvířátkům 
donesli nějaké zvířecí pamlsky. V areálu 
zařízení bylo pěkné hřiště, na kterém 
jsme se vydováděli. V blízkém lese jsme 
našli zase hodně hub, které nám paní 
kuchařky druhý den daly do polévky. 
Večer jsme  soutěžili a došlo i na disco.  
Jeden den jsme navštívili nedalekou 
Litomyšl, tady jsme si prohlédli hlavně 
zámek a nakoupili dárečky. V pátek se 
nám  domů ani nechtělo. 

Iva Hladíková 
 

Exkurze do čističky 
odpadních vod 

 
V pondělí 20. září jsme se my, žáci 8.a 
vypravili na návštěvu do čističky 
odpadních vod v Hradci nad Svitavou. 
Po třetí vyučovací hodině jsme se 
vydali na autobusové nádraží a jeli do 
Hradce. 
Když jsme došli k čističce, ujal se nás 
jeden ze zaměstnanců a provedl nás 
tímto zařízením. Dozvěděli jsme se, 
jak funguje proces čištění vody a čím 
projde, než ji vypustí do potoka. Poté 
jsme šli do Svitav pěšky. Byla to 
zajímavá exkurze a určitě nám něco 
dala.. 

 
 K. Benešová 

 

Foto:Hubená J. 
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Dlažební kostka 
 
Můj život   je poněkud pošlapaný.  
Když mě přivezli s mými kamarády, 
vysypali mě s ostatními na hromadu a 
začali nás stěhovat na naše místa a 
ještě doteď tam jsem. Bylo dobré, že 
moji kamarádi byli všude kolem mě, 
takže bylo o zábavu postaráno. Musím 
říct, že jsem viděla mnoho zajímavých 
věcí a že ještě určitě uvidím. Tak třeba 
když naší ulicí jel pan prezident a kola 
jeho vozu se mě jen lehce  dotkla, 
byla jsem šťastná, protože dalších 
10 000 kostek nemělo tu šanci. Pak si 
ještě vzpomínám, že jako malý po 
mně chodil Bedřich Smetana do 
školy. Všimla jsem si, že se často 
díval na hodiny a když slyšel nebo ho 
napadla nějaká melodie nebo písnička, 
neváhal a rozběhl se domů, si ji rychle 
zapsat, ale potom už nechodil ani moc 
na náměstí, a tak jsem tam na náměstí 
a čekám, až se mi zase něco 
příjemného přihodí. 
 

Odvárka Miroslav 
 

Oživlé budíky 
 
Ahoj, já jsem Matějův budík a budu 
vám vyprávět, jak jsem se měl,  když 
ještě nebyl mobil. Tak poslouchejte. 
Jednoho dne Matěj a jeho táta šli do 
hodinářství a já byl zvědavý koho si 
odnesou, ale netušil jsem, že to budu 
já. Byl jsem tak šťastný, vzal si mě a 
nastavil mě na 6:30 a už jsem se tušil 
na ráno. Hned první den jsem zaspal a 
nezazvonil jsem a to byl průšvih, 
protože Matěj zaspal také. Následující 
dny jsem už nezaspal, ale po mnoha 
dnech jsem přestal budit. Matěj 
čtyřikrát za sebou zaspal, tak mě dali 
k opraváři, ale on řekl, že jsem rozbitý 
a už mě nejde spravit. Jednoho dne mě 
Matěj opravil sám a náhodou se mu to 
podařilo. Zase jsem budil dál, ale já 
věděl, že ten den přijde. Matěj dostal 
mobil a já zůstal sá m, nikdo už na mě 
necvakal a už se ani nedíval, kolik je 
hodin. Jednou Matěj přišel a po 
dlouhé době se na mě podíval. Já jsem 
myslel, že mu přestal budit mobil, ale 
on mě uchopil a odnesl mě do koše a 
já jsem doputoval až na skládku a tam 
bylo tolik funkčních budíků a já se 
jich ptám, proč je lidé vyhodili a jeden 
povídá: „můj Jirka dostal mobil“ , a 
další: „můj Petr dostal mobil“ a to mi 
odpověděly všechny budíky. A tento 
příběh jsem vám vyprávěl ze skládky 
jménem Budíkov. A jaké z toho plyne 
ponaučení? Nevyhazujte staré budíky, 
protože nikdy nevíte kdy dojde 
elektřina a kdy se takový budík  bude 
hodit. Vyprávěl budík Mirek starý jen 
jeden rok.  
 

Matěj Beneš 
 

Lavička na náměstí vypráví 
 

Jednoho dne přivezli na náměstí 
starou dřevěnou lavičku. Lidé si na ni 
nechtěli sednout, protože byla tak 
stará a odřená. Lavička byla smutná, 
nikdo si na ni nechtěl sednout. Život 
se jí hroutil. Ale jednoho dne si na ni 
sedl takový tlustý stařík. Lavička si 
pomyslila, že se život už konečně 
zlepšil. Ale křup, křup. Stařík tu 
osamocenou lavičku rozbil. Lavička 
byla ještě víc a víc nešťastná. Jednoho 
dne brzo ráno přišel opravář, odvezl ji 
autem, aby ji opravil, natřel a vrátil na 
původní místo na městě. Lavička se 
v automobilu podívala kolem sebe a 
viděla plno kamarádů a kamarádek, 
kteří byli stejně tak rozbití a odření. 
Lavičce se udělalo na pár hodin dobře, 
protože věděla, že není samotná 
opuštěná. Když dojeli, opravář ji 
během dne opravil, natřel a vrátil na 
původní místo na náměstí. Lavička se 
zase upokojila, protože teď si na ni 
sedá každý člověk, který kolem jde a 
je vždy přeplněno. 
 

Jakub Štol 

hrobky kouzelníka a zachránit Knihu kouzel,  která je v ohrožení. Vykradači hrobů  to 
však nevzdávají a pořád řádí. Víc už vám neprozradím. Jestli se chcete dozvědět, jak 
to dopadne, přečtěte si knihu.  
 

Martin Pittner 

Jmenuji se Martin Pittner, jsem žákem 3.b a od tohoto 
roku jsem se přihlásil do kroužku novináře. Jsem totiž 
vášnivým čtenářem a  o některých knihách bych vás rád 
informoval. 
Zde je první: Tato knížka se jmenuje ZACHRA ŇTE 
FARAONA  a vypráví o dvou dětech a psovi, kteří se 
rozhodli zachránit faraona a jeho říši před záhubou. 
Trojice  se  vydává  do  Údolí králů.  Pokusí  se dostat do  

Více fotek z exkurzí naleznete na 
školní počítačové síti a na 

www.riegrovka.cz 
 

!!! VÝZVA!!! 
Redakce školních novin vyhla-
šuje soutěž o nejoriginálnější 
návrh PF 2011. Své návrhy 
noste paní učitelce Fialové 
nejpozději do konce listopadu. 
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B - být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, 
nábytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, 
býk, Přibyslav 

L  – slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, 
plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, 
lýko, lyže, pelyněk, plyš 

M  – my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, 
myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, 
dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, 
Litomyšl 

P – pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, 
pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, 
zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se 

S – syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, 
usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat 

V  – vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, 
žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, 
slova s předponou vy-, vý- 

Z  – brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně 

V letošním raflesie ročníku jsme pro 
vás připravili zcela nový design a 
několik nových rubrik. V rubrice 
„Perly a perličky ze školních sešitů“ 
si budete moci přečíst úryvky ze 
zdařilých či úsměvných prací, rubrika 
„Kniho-mol “ vám bude přinášet 
zajímavé typy na knížky a rubrika 
„Taháky“ připo-mene zapomenuté. 
Jistě jste si všimli loga „A co na to 
Evouš“. Pod tímto logem naleznete 
vtipné glosy od Evouše, které 
bezprostředně komentují některé 
články.  
 
Co vás čeká v příštím čísle: 
Redakce se vydá 26. listopadu do 
jednotlivých hřeben tříd, které se 
promění v některé státy Evropské 
unie, a přinese vám řadu zajímavostí, 
informací, fotografií, … 
Budeme vás informovat o výsledcích 
školního kola dějepisné olympiády. 
Zařadíme zajímavé reportáže z náv-
štěv středních škol očima vycháze-
jících Cyrus deváťáků. 
 

Redakční rada 
 

Na tomto čísle se podíleli:Benešová K., Macků A., Odvárka M., Štol J., Beneš M., Baťková 
M., Hladíková I.,  redakční rada: Šponarová S., Jurková E., Tmejová V., Jeriová M., 
Pittner M., Janíčková A., Kubinová N., Brumla F.,  Fi&Pr 
 

Astronomická olympiáda 2010/2011 
 

V letošním školním roce se již po osmé uskuteční astronomická olympiáda. 
V této olympiádě se testují tvoje znalosti z astronomie a trochu i fyziky a 
matematiky. Pokud bys měl zájem se alespoň pokusit o jedničku z fyziky, hlas se 
u pana učitele Sýkory, nejpozději však do konce října. 
V minulém roce jsem skončil 13. z 20 nejlepších řešitelů v Pardubickém kraji 
s 16 body ze 40 možných. Umístil jsem se mezi úspěšnými řešiteli. Měl jsem na 
to 40 klidných minut. Je nutno podotknou, že jsem byl ve školním kole. 
 
Ukázka příkladu z kategorie E–F 8-9.ročník 2009/2010 
Představ si, že máš kamaráda na Marsu, se kterým si píšeš po ICQ. Jaká dlouho 
budeš čekat na jeho odpověď, pokud ji odešleš přesně minutu poté, co obdrží 
Tvoji zprávu? Internetové propojení Země s Marsem je realizováno pomocí 
rádiového signálu, který se šíří rychlostí světla. 
[a] Vypočti nejkratší možnou dobu čekání na odpověď! 
[b] Vypočti nejdelší možnou dobu čekání na odpověď! 
 
Nalezli jste správnou odpověď do 40 minut od přečtení. Tak na papír napiš své 
správné odpovědi a jméno a vhoď do schránky důvěry do …….. Odměna již 
čeká. ;-)  

 
Filip Brumla IX.B 

  
 

Nápověda: rychlost světla 300 tis. km/h, délka psaní 
textu 60 sekund, nejkratší vzdálenost M/Z 54,5 mil km, 
nejdelší vzdálenost M/Z 401,3 mil. km 

Kvíz 
 
Jak se jmenuje květina, která 
má největší květ na světě ? 
a)  láčkovník  
b)  raflesie   
c)  růže 
 
Co měl Spinosaurus na 
zádech??? 
a)  křídla  
b)  ostny   
c)  hřeben 
 

Martin Pittner 
 
Kdo hraje hlavní roli v seriálu 
Hannah Montana ? 

a) Miley  Cyrus 
b) Lady Gaga 
c) Selena  Gomez 

 
Aneta  Janíčková 

 
Pozorný čtenář si ověří svou 
odpověď mezi řádky jiného 
článku. Na správné řešitele čeká 
puzzle v zeleném kabinetě. 
  


