
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN                            
září 2009 

I letos jsme se přihlásili do celostátní 
soutěže školních novin a časopisů, kterou 
už čtvrtým rokem vyhlašuje Asociace 
středoškolských klubů ČR.  
Postoupili jsme do finále a v pátek 26. 
11. se zástupci naší redakce zúčastnili 
slavnostního vyhlášení výsledků. 
Součástí této akce bylo i několik 
workshopů, kde se redaktoři dozvěděli, 
jak pracovat s fotografií, jak graficky 
zpracovávat noviny, jakou roli hraje 
reklama v žurnalistice.  
Odpoledne jsme se všichni sešli v aule 
Administrativního centra JM kraje, 
abychom se dozvěděli, jak byla naše 
práce ohodnocena.  
Pro nás to byl velmi příjemný okamžik. 
V kategorii 2. stupně základních škol 
jsme dostali cenu poroty jako noviny, 
které nejlépe informují o dění ve škole.  
Naše radost byla velká. Potěšilo nás, že 
jsme uspěli v tak velké konkurenci, že se 
naše noviny líbily a že se o nás ví.   

Fialová Eva 

 
 

RIEGROVÁ ČEK 
 

USPĚL 
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To koukáte, to 
koukáte, co 
jsme měly 
k obědu … 

Foto: Jeriová M., Jurková E. 

DEN EVROPY pro novináře ÚSPĚŠNÝ DEN 
 
Všichni jste se chystali a těšili se na Den Evropy, ale my jsme se s paní 
Fialovou chystaly do Brna. Jely jsme na vyhlášení soutěže časopis roku. 
Nejdříve jsme se zúčastnily různých workshopů. S Máčou jsme byly na 
workshopu o focení, Evouš byla na grafice a paní učitelka byla na 
semináři o práci a fungování dětských časopisů ☺). Zdlábly jsme 
bagetu, co jsme dostaly, a šup na vyhlášení. Vyhlašovali různé 
kategorie, ale pro nás byla nejzajímavější kategorie druhý stupeň ZŠ.  
Hádejte, kdo vyhrál? Ano, byly to naše noviny. V této kategorii jsme 
dostali cenu poroty jako noviny, které nejlépe informují o dění ve škole. 
Měli jsme takovou radost, že jsme si skočily na nákup do Vaňkovky. 
Co nám tenhle výlet dal? Radost z výhry a Markét to, že se naučila 
jezdit vlakem. Popravdě řečeno nevím, nevím, jestli by někam dojela.  
        

 Venďák 
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Dne 26. listopadu ohlásila paní ředitelka odjezd speciálního vlaku, který 
nás měl provézt po několika vybraných státech Evropy. A právě tímto 
vtipným a zároveň věcným ohlášením paní ředitelka odstartovala 
celoškolní projekt Den Evropy. Tento projekt je na seznamu akcí školy 
nový, ale já si myslím, že se setkal s, pro mě až překvapivým, úspěchem. 
Každá třída vzala svůj úkol jinak vážně, a tak byla každá třída originální. 
Podle mého názoru se nejlépe a také na přípravu nejsložitěji připravila 5. 
třída. Hezké to měly samozřejmě i jiné třídy. Z tohoto krásně stráveného 
dne si určitě každý něco odnesl. Třeba já jsem konečně vyzkoušela 
tradičný anglický čaj s mlékem. Mléko i čaj mám velice ráda, vždy jsem 
se je ale bála zkusit dohromady. Dnes už vím, že tato kombinace chutná 
dobře, a tak děkuji za novou zkušenost.    

                                                                    Napsala:Vízdalová Lucie                                       
Přepsala:Marvanová Adéla 

 

Den Evropy začal tím, že paní ředitelka pískla na píšťalku a pověděla: 
„Vlak se rozjíždí, jedeme, píííííííííííííísk.“  
Já a moje kamarádka jsme obešly všechny země a moc se nám to líbilo. 
Abych upřímně řekla, za nejlepší považuji Rakousko, Itálie a Francie. 
Stručně vám je představím. 
Rakousko bylo originální tím, že jsme tam mohli podojit krávu, dát si 
kafíčko a také ochutnat rohlíky a všelijaké štrúdly. Byly moc vynikající 
(mňam).  
Itálie  zase byla zajímavá tím, že měli udělané koloseum u dveří 
(nádhera), na stropě měli udělanou vlajku z krepového papíru atd. (také 
moc pěkné). 
Francie se mi líbila, protože měla vše připravené, naučili nás písničku, 
hrát petanque, něco jsme se dozvěděli o Avignonském mostu a spoustu 
zajímavostí.  
A ti, co nebyli mezi prvními, nevěšte hlavu, příště se vám to určitě 
povede :). Mějte se Fanfárově!!!!!!!!   

Nikolka 
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Nejvíce mě pobavilo Maďar-
sko, kde za pultem seděl 
znuděný „prezident“ a svým 
otravným „fanouškům“ rozdá-
val autogramy. Nástěnka 
s nadpisem „Obyvatelé Ma-
ďarska“, kde byste našli vše-
chny obyvatele světa, byla 
celkem vtipná, ale musím 
uznat, že guláš tam byl přímo 
vynikající.  

                                                                                                         

Silvie Šponarová 
 

Den Evropy byl bezva. My 
jsme měli představit 
Slovensko. Já jsem sbírala  
informace o Slovensku, ostatní 
si připravili  pexeso o 
Slovensku, slovenská pohoří, 
jídlo a další zajímavosti o 
Slovensku. Mně se nejvíce 
líbilo Řecko, protože se tam 
tancovalo, prostě bylo nejlepší. 
 

Aneta Janíčková 
 

Ve Španělsku jsme mohli vidět roztančené tanečnice, které předváděly španělské tance, dále toreadora, který se chystal 
na boj s býkem. Svůj koutek tu měli i sportovci Rafael Nadal, fotbalisté FC Barcelony a další. 
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Den Evropy v 3.B 
 
Nikola Justová: Mně se líbilo v 5. třídě, jaké jídlo tam měli, dobrý 
štrúdl a závin. 
Karolína Šafaříková:Nejvíce se mi líbila velká Británie. Naše třída 3.b 
měla Slovensko, které je podobné Česku. 
David Severa: My jsme byli Slovensko, a nejvíc se mi líbila Velká 
Británie.  
Eliška Klohnová: Naše třída reprezentovala Slovensko.  Měli jsme tu 
pexeso, jídlo, pohoří a informace o Slovensku. A nejvíc se mi líbilo 
Rakousko.                                                                                                                                        
Kája Klusák: Bylo tu hodně hezkých tříd, ale mně se nejvíc líbil ten 
vlak a také Řecko, Rakousko a Francie.  
Eliška Křížová: Chodili jsme po třídách a zakreslovali jsme na papír 
vlajky té třídy, kde jsme byli. Nejvíce se mi líbilo Řecko.                                                                                                     
Vendula Lněníčková: Bylo to bezva, bavilo mě to, jak jsme ochutnávali 
různé  chutě a taky jak jsme malovali vlajky. Nejhezčí zem byla 
Rakousko.                                                                      
Renata Křištofová: Nejvíce se mi líbilo Rakousko, protože tam měli  
dobré jídlo a pití. V naší třídě jsme měli slovenské obrázky, recepty, 
pexeso, vlajku a knížky o Slovensku.               

Janíčková A., Pittner M. 
 

Den Evropy se třeťáky 
Já jsem pomáhal ve 3.a paní 
učitelce Vavříkové a jejím 
třeťáčkům, kteří dostali za úkol 
připravit si Francii. Byli jsme 
obklopeni spoustou Napoleonů, 
všude kolem nás se tyčily 
Eiffelovky, z nástěnky jsme se 
mohli dozvědět řadu  zajímavostí 
o Francii, pohodu doplňovala 
Edith Piaf svými šansony. 
Atmosféra byla kouzelná,  přes-
ně taková, jak jen ve Francii 
může být. Byl jsem překvapen, 
jak společně třeťáci ke svému 
úkolu přistoupili a jak celý den 
prožívali.  

Alexander Konečný 9.a 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evropu jsme procestovali. 
Spoustu věcí jsme viděli. 

Spoustu dobrot jsme ochutnali. 
 

Zbývá jen rozhodnout, kde nám bylo 
nejlépe.  
Hlasovali jsme všichni a vítězem se stalo 

Rakousko 

Jestliže projíždíme Evropou, měli bychom se podívat také do …. aneb jak se říká, to nejlepší nakonec. 
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Na Den Evropy jsem byla zašitá ve Vaňkovce a 
přejídala se. Za další čtyři roky budu bohužel 
doma.  
Vídeň vyhrála. Pochopitelné - kdo dokázal 
podojit krávu, tak jí dal hlas. Také bych to 
udělala, kdyby mě nekopla do hlavy. 

   Evouš 
 

Vstala jsem jako každý den, ale nenapadlo mě, že bych mohla za jeden den 
procestovat vlakem celou Evropu a ještě stihnout něco ochutnat a vyzkoušet si třeba 
dojení krav. 
Konec konců musím uznat, že v Rakousku se mi líbilo nejvíc. Ve dveřích stáli malí 
Mozarti, kteří mi ukázali větrné elektrárny, Alpy, opravdovou lyžovačku. Kupu 
štrúdlu, rohlíků, capuccina a horké čokolády, kterou tak zbožňuji. Možná i díky 
tomu jsem tam strávila nejvíce času pozorováním nevinné krávy, pod kterou byl 
položen kýbl, do kterého kopalo mléko. 

Šponarová S. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

SVÁTEK SLAVÍ I EVROPA 
 

I Evropa má svůj svátek. A kdy že 
to vůbec je? No, přece 26. 11.  Ale 
to vy už dávno všichni víte. Nebo 
snad ne? Pokud ne, tak vám to 
tedy připomenu.  
26. listopadu se na naší škole konal 
Den Evropy, který se slavil 
opravdu ve velkém. Každá třída 
dostala za úkol zpracovat  jednu 
evropskou zemi, se kterou se poté 
musela představit svým 
spolužákům. Jaké země se tu 
objevily, kam nás jednotlivé třídy 
zavedly? Od Francie, Španělska, 
Slovenska, Itálie až po Rusko a 
spoustu dalších. Celý den se 
náramně vyvedl. Já, ostatní žáci i 
učitelé jsme se obohatili o spoustu 
nových vědomostí a znalostí, 
mohli jsme dokonce ochutnat i 
místní speciality, se kterými občas 
musely pomoci i maminky.  

Markéta Cupalová 
 

TAKY UMÍTE „JEZDIT“ VLAKEM, TAK JAKO JÁ? 
 

Jak asi víte, tak jsme v pátek jeli na vyhlášení cen do Brna. Vlakem už 
jezdím od mala, ale nikdy bych sama nikam netrefila. Přijeli jsme asi kolem 
osmé ráno, než jsme dojeli na místo, tak už bylo kolem deváté a stihli jsme 
se ještě podívat na ostatní noviny a ohodnotit je.  Ale kvůli vyhlášení nepíšu 
tenhle článek. Tedy abych se konečně vrátila k tomu,  jak umím „jezdit“ 
vlakem.  Když se řekne, že pojedeme vlakem, jsem nadšená, neskutečně mě 
to baví, víc, než jezdit autobusem, když píšu o tom autobusu, tak na tom 
jsem podobně jako s vlakem, dá se říct, že ještě hůř.  Konečně jsem přišla 
na ten systém, jak se dostat do správného vlaku.  Myslím, že i tak bych se 
ztratila …   

                                                                                                                                                         
Mačet … ☺ 

 

Evropský expres nás dovezl do 
cíle. Cesta byla příjemná, poučná, 
někdy osvěžující, v každém pří-
padě zábavná.  
Pro některé z nás však cesta 
vlakem může být pořádným 
oříškem.  
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Foto Dne Evropy: Pražanová L. 

NÁVŠTĚVA V MATE ŘSKÉ 
ŠKOLE 

 
Stalo se již tradicí, že několik let 
navštěvují žákyně 8. ročníků z Rie-
grovky děti Mateřské školy M. 
Majerové ve Svitavách. 
Letos se společné setkání usku-
tečnilo 10. listopadu. Děvčata i dva 
chlapci se pečlivě připravovali na 
to, aby zvládli zabavit děti celé 
dopoledne. Připravili si pestrou 
činnost, nechyběly omalovánky, 
pohádky, soutěživé hry, společně si 
zazpívali při klavíru. Velmi 
originální bylo taneční vystoupení 
L. Halbrštátové a K. Přikrylové, 
které viděly děti všech oddělení. 
Po společné vycházce se spoustou 
zážitků  se děvčata vracela zpět do 
školy. Všichni se shodli na tom, že 
se už nyní těší na další společné 
setkání.                                                     

                                                                                   
Češková Drahuše 

 

Foto: Češková D. 

Články o aktuálním dění ve škole a další fotky hledejte na www.riegrovka.cz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahoj, jsem to zase já, knihomol, a tentokrát vám budu vyprávět o knížce, která se jmenuje 
Řecké báje a legendy. A tato knížka se skládá ze  čtyř zajímavých příběhů, které se 
jmenují: Herakles, Medúza, Kyklop a  Minotaurus. 
Herakles je takový muž s ohromnou sílou. Bohužel zabil svou rodinu, a tak mu král 
Eurystheus uloží dvanáct úkolů. Medúza byla ohavná příšera, kterou zabil Perseus s pomocí 
boha Herma a bohyní Athénou. Minotaurus byl napůl člověk a napůl býk a zabil ho Theseus 
- kmotřenec Poseidona. Kyklop se jmenoval Polyfemos a oslepil ho Odyseus, který bojoval 
v trojské válce. 

Martin Pittner 
 

Malá násobilka 
Násobky 2: 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
Násobky 3: 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 
Násobky 4: 
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 
Násobky 5:  
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
Násobky 6: 
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 
Násobky 7:  
7, 14, 21, 28, 35, 42, 48, 56, 63, 70, 
Násobky 8: 
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 
Násobky 9: 
9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. 
Násobky 10: 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 
 

Velká násobilka 
Násobky 11: 
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 
Násobky 12: 
12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 
Násobky 13: 
13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130, 
Násobky 14: 
14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140,  
Násobky 15: 
15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 
Násobky 16: 
16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 126, 144, 160, 
Násobky 17: 
17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170, 
Násobky 18: 
18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, 
Násobky 19: 
19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 
Násobky 20: 
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. 
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KVÍZY OD ANETY A MARTINA 
 
Kolik hvězd je na americké vlajce ??? 
a) 100 b)  60 c)  50 
                                                              
Kdo zažíval dobrodružství v obří broskvi??? 
a) Sherlock Holme  b) Jakub c)  M. Pittner 
 
Jak se jmenuje autor knihy Alenka v říši 
divů??? 
a) C.S.Lewis  b) Lewis Caroll c) Levi Strauss 
 
Jsou „mrkváče“kalhoty, nebo široké 
rukávy??? 
 
Kdo má nejdelší krk na světě???    ☺     
a) žirafa  b) dinosaurus  c)  slon 
 
Jak daleko je kilometr??? 
a) 50m  b) 500m c) 1 000m 
 
Co nepatří do vyjmenovaných slov???  
a) příbytek  b) bicykl  c) babyka 
 

V listopadu a v prosinci proběhla 
školní kola Dějepisné olympiády a 
Olympiády v českém jazyce. 
Zúčastnili se jich žáci 8. a 9. 
ročníku. Školní kolo Dějepisné 
olympiády vyhrála Kateřina 
Benešová (8.a) a tím postupuje do 
kola okresního. Školní kolo 
Olympiády v českém jazyce vyhrál 
Zdeněk Šmíd (8.b). Na dalších 
možných postupových místech se 
umístily Eva Jurková (9.a) a 
Vendula Tmejová (9.a).  
Děvčata z 8. a 9. ročníku se 
zúčastnila turnaje ve florbale. I 
když statečně bojovala, na lepší 
umístění si budeme muset ještě 
nějaký čas počkat.  

NA CO SE MŮŽETE TĚŠÍT 
V DALŠÍM ČÍSLE? 

 
• Reportáž ze Dne otev-

řených dveří, Adventní 
výstavy a Vánočních trhů 
školní družiny 

• Rozhovor s Janou Báčo-
vou (naším zástupcem 
v Národním dětském par-
lamentu) 

• Objeví se i staronová 
rubrika – GALERIE OSO-
BNOSTÍ 

• Zprávy o tom, jak se 
rozhodují naši deváťáci 
kam po základce. 

• Stálé rubriky – Knihomol, 
A co na to Evouš, …. 

 



 
 
KŘÍŽOVKA NA VÁNO ČNÍ PRÁZDNINY 
 

         1.                

    2.                         

    3.                   

      4.                 

   5.             
 

   

   6.                    

      7.           

    8.               

    9.                 

     10.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Na tomto čísle se podíleli: Konečný A., Vízdalová L., Češková D., Sekvardová B. redakční 
rada: Šponarová S., Jurková E., Tmejová V., Jeriová M., Pittner M., Janíčková A., 
Kubinová N.,Cupalová M., Marvanová A.,Brumlová K., Fi&Pr 
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1. 26.12. má svátek … 
2. 31.12. slavíme … 
3. zimní obuv 
4. Kdo má svátek na 

Štědrý den? 
5. Vánoční ryba je … 
6. 1.1. slavíme … 
7. -------- 
8. … je zamrzlá voda 
9. vánoční květina 
10. zimní peřina (venku) 

 
Brumlová K. 

JAK JSEM ZA ČALA V ĚŘIT NA JEŽÍŠKA 
 
Bylo to před čtyřmi lety. Na Štědrý den jsem se probudila do krásného, bíle 
zasněženého dne. Všude byly spousty čerstvě napadaného sněhu. Zima - jak jsem 
si ji vždy představovala.  
Se sestrou jsme se oblékly a vydaly se do zimní pohádky se sáňkami.  
Než jsme stačily odejít, zaslechly jsme, že mamince někdo volal. Byla to babička 
a celá rozrušená jí říkala, že dědečkovi se v nemocnici udělalo špatně a že to 
s ním nevypadá dobře. Byly jsme obě nešťastné. Maminka odešla, tatínek začal 
připravovat štědrovečerní večeři a my smutné jsme odešly do pokojíku a 
dopisovaly dopis Ježíškovi. Nechtěly jsme žádný další dárek. Jen jeden. Aby se 
dědeček uzdravil a mohl být s námi. Zalepily jsme obálku a odešly za tatínkem do 
kuchyně.  
Vtom zazvonil zvonek. Šla jsem pomalu otevřít. Ve dveřích stála maminka, 
babička a dědeček. Jen jsem vykřikla: „ A pak že Ježíšek není!!!!“    

Bára Sekvardová 

Vánoce jsou moje nejoblíbenější 
svátky v roce. Nejvíc se těším na 
dárky. Přeji si notebook a štěně. 
Vánoce chci strávit s rodinou. 
2.den po Štědrém dni k nám chodí 
babička s dědečkem, před Štědrým 
dnem  táta  porcuje kapra a na 
Štědrý den ho sníme. A tak slaví-
me Vánoce. 

Aneta Janíčková 
 

Z našeho přání si vyberte každý 
sám, co si přejete.  
 


