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VYSVĚDČENÍ ANEB U KOHO MOHU PŘESPAT ???

No …. Blíží se nám výzo a já doufám, že to moje dopadne tak, jak dopadnout 
má a že to vaše dopadne tak, jak si přejete. Určitě vás všechny škola „baví“, a 
tak vysvědčení bude určitě „velice“ dobré. Pololetní prázky byly 3.února, což 
je v pátek. Tak jste si určitě pořádně užili, ti nejlepší si mohli odpočinout i ve 
čtvrtek. Já vím, jako prázdniny to moc nevypadá, ale alespoň něco (nebojte, 
pak jsou ještě v březnu a to bude celý týden), ale zpátky k vysvědčení. Pokud 
propadáte, tak bych vám doporučovala, abyste se zeptali kamarádů, jestli u 
nich můžete přespat.  Samozřejmě - to je vtip. Prostě se pochlubte rodičům, jak 
ve škole pracujete. Tak ať vám ty prázky rychle neutečou a uvidíme se v dalším 
pololetí.  

Karolína Brumlová 

JAKÉ BYLO POLOLETÍ?

Končí první pololetí a nás čeká 
vysvědčení. Spousta z nás nahání na 
poslední chvíli co nejlepší průměry a 
jiní se zas seznamují s novým 
prostředím. Že nevíte o kom mluvím? 
No, přece o prvňáčcích. Ty čeká letos 
p rvn í  po lo le t í  a  t aké  p rvn í  
vysvědčení. No, prostě spousta 
nových věcí. A co se týče těch 
průměrů, tak osmáci a deváťáci určitě 
také vědí, o čem mluvím. A kdo by to 
přece nevěděl, tak já vám to řeknu! 
Víte, my osmáci si pomalu ale jistě 
vybíráme střední školu a dobrý 
průměr nám napomáhá k splnění 
našich snů. Tento rok je osudný 
hlavně pro deváťáky, jelikož na ně 
čeká přijímací řízení na střední školy. 
Nicméně jim budem držet pěsti, ty 
přece nosí štěstí! Naše škola tohle 
pololetí pořádala i několik akcí jako 
byly například adventní výstava, 
vánoční turnaj v basketu nebo i den 
otevřených dveří. A nakonec trochu 
samochvály. Sice se říká, že 
samochvála smrdí, ale já vám to i tak 
řeknu. Naše školní noviny se 
zúčastnily soutěže o nejlepší časopis 
roku. A obsadili jsme krásné 3. místo 
v kategorii obsah. Tak tedy přivítejme 
druhé pololetí, které doufám bude 
alespoň tak úspěšné jako to předešlé.  

Markét Cupalová 

MOJE PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

První vysvědčení je vždycky 
příležitost k hodnocení dosavadní 
práce a pojmenování dovedností, ve 
kterých se ještě potřebujeme zlepšit.
V letošním prvním ročníku chutnalo 
sladce. Děti se radovaly z obrovské 
čokoládové nadílky, kterou pro ně 
připravil spolužák Kuba a jeho rodiče.
„Zdolání tohoto úkolu trvalo třiceti 
člennému kolektivu 2 dny!
Kubo, děkujeme, pochutnali jsme 
si!

                                                                        
Marie Tylichová foto: Tylichová M.

Zprávy z parlamentu
hovořili jsme o nejaktuálnějších akcích měsíce února a března

- velmi vydařený byl karneval školní družiny
- žáci druhého stupně byli nadmíru spokojeni s Valentýnským tanečním večerem
- žáci 8. a se připravují na Svitavského  Ámose, pilně nacvičují program
- dvojčíslo školních novin bylo rozebráno, všem se líbilo, hlavně komiks z „lyžáku“

vysvědčení, Zeugnis, certificate, bulletin, daklad, 

riferire, raportoida, vysvedčenie, jelentést, 
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Karneval se rozjížděl v 15:00 hod.. 
Nejprve přišel na řadu proslov paní 
uč. Češkové, poté přišly na řadu hry 
(spousta her)  např.: pojídání koláčů 
( jeden z  pět i  z  koláčů měl  
desetikorunu uvnitř), tancování s 
jablky na čele (někteří měli jablko až 
na krku) a také Mašinka pod vedením 
Jakuba Veselého  ,,BLÁZNA''. Dále 
jsme mohli vidět spoustu nadějných 
zpěvaček a jednu recitátorku. 
Samozřejmě jako vždy bylo nejvíce 
princezen, pak bylo hodně  vidět 
kočičky a čarodějnice. Po hodině a půl 
se všude začalo ozývat: ,,A kdy už to 
konečně bude?'', ,,Doufám, že 
vyhraju 1. cenu... '' , a tak podobně. V 
17:00 nastal ten okamžik, kterého se 
nemohli všichni dočkat. Jako hlavní 
cena byl sedací pytel, který ušila paní 
uč. Preisnerová. Celkově bylo 42 cen. 
Ukončení karnevalu bylo kolem 
18:00 hod.. 
Pochvaly: Především patří obrovská 
pochvala a dík  paní uč. Češkové za 
moderování celé této akce, dále pak 
patří pochvala paní uč. Preisnerové za 
ušití sedacího pytle a dále patří 
pochvaly všem učitelům, kteří se 
podíleli na organizaci této akce 
(upečení koláčů a dezertů, prodeji 
pití, prodej lístků do tomboly) a 
samozřejmě všem ostatním, kteří se 
na této akci podíleli. DĚKUJEME

Kateřina Kociánová

ANKETA
Týna: 
Jak se vám tady líbí? 
p.uč. Sýkora:
Jsem tady velice krátce. Mé první 
dojmy jsou velice pozitivní.  Jsem 
rád, že se mi podařilo koupit lístky do 
tomboly a těším se, že vyhraji jednu z 
cen. Zajímavé jsou i hry, které si 
tentokrát vzali na starost žáci 6. třídy. 
Mají stále plno. Velmi dobře se své 
role zhostila pí uč. Češková. Neméně 
důležité je i občerstvení, které  si 
mohl koupit  každý milovník 
sladkostí. Určitě bych této místní 
„cukrárně“ dal obrovské plus. 
Doufám, že se akce budou opakovat. 
Týna:
Co byste změnil do příštího roku?
p.uč. Sýkora:
Rozhodně bych přidal kávu turka, 
která k dobré pohodě jistě patří! 
Markét: 
Proč jste si nešel zatančit?
p.uč. Sýkora:
Protože jsem přijel pozdě. Pro tanec 
s jablky bych ani nenašel partnerku.
Markét: 
Jak se vám líbí masky dětí? 
p.uč. Sýkora:
Velice pozitivně hodnotím masky 
dětí, které si připravily se svými 
rodiči.  
Týna: 
Jak se vám líbí hudba?
p.uč. Sýkora: 
Možná by se sem hodila i živá 
muzika. Ale jinak se mi výběr muziky 
líbí. Zdá se mi odpovídající.  
Týna:
Co říkáte na práci našich 
vychovatelek?
p.uč. Sýkora:
Já si myslím, že naše vychovatelky 
mají na přípravě a vlastním průběhu 
lví podíl. Nádherná výzdoba, 
hromada cen, soutěže, kostýmy, 
program, za tím vším je vidět kus 
práce. Je vidět, že svoji práci dělají s 
radostí. A úsměv dětí je pro ně nejlepší 
odměnou. 
Markét: 
Co jste tu koupil? 
p.uč. Sýkora:
Zatím jsem si nedal nic, ale pro 
jistotu si dám kávu.

Cupalová M., Michková K.

foto: Lešinger S.
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VALENTÝNSKÝ BÁL

Podle mě se tato akce opakuje každý rok, protože Valentýn je 
každý rok stále ve stejném čase a ve stejný den, tedy 14. 

února. Naše škola, proto pořádá 
valentýnský bál/ples, pro všechny od 
18:00. Vše se odehrávalo ve Fabrice, 
kde nás samozřejmě učili tancovat a 
nemohl to být nikdo jiný než pan a 
paní Pokorní. Sešlo se nás tam 
opravdu hodně. Všichni byli ve 
společenském oblečení. Přišli tam 
samozřejmě i někteří učitelé. Blížila 
se šestá hodina a všichni jsme čekali 
už na svých místech na zahájení. Po 
pomalém zahájení jsem se rozešli 
vyzvat k tanci své partnerky. První 
tanec byla kubánská cha - cha. Ta byla 
i minulý rok, takže nikomu nedělala 
problémy. Následovala menší pauza a 
všichni si chtěli jít koupit něco na 

osvěžení, ale jak jsme dorazili k baru, 
ten pán na nás koukal jako by nic 
nebylo domluvené. Podle přísloví, 
které zní: Snaha byla, chyby byly. Vše 
se nakonec domluvilo. Po přestávce 
jsme se začali učit další tanec a tím 
myslím, že byl valčík. Ten byl 
poměrně jednoduchý, takže se na něm 
nedalo co zkazit. Následovala další 
pauza. A po ní následoval jeden z 
parádních tanců a to byl afroamerický 
jive. To bylo sice trošku rychlejší 
tempo, ale všichni zvládali. Pak byla 
další pauza a pak bylo opakování všech tanců tohoto večera. Ovšem ručička 
hodin se pomalu blížila k desáté a nám bylo jasné, že bude konec. Ples skončil a 
všichni jsme pomalu a jistě, někteří méně jistě, nohy byly unavené, odcházeli 
domů. 

Ady



strana 4             Riegrováček                          únor 2012

připravil: Strýček J.

Masaryk T. G.

Tajemná hra
Děj knihy začíná tak, že jeden z nejlepších najde a nainstaluje neznámou hru. Po té, co novou hru 
ukáže i svému kamarádovi,  se oba pouští do hraní, ale když zjistí, že jsou uvnitř děje hry a musí 
začít bojovat proti mimozemské civilizaci. Aby se mohli vrátit domů, musí buď zemřít, nebo 
vyhrát celou bitvu.

Jakub Korbář

Novotný A. Svoboda L.

Beneš E. Hácha E. Zápotocký A.

Klaus V.Husák G. Havel V.

Gottwald K.

KNIHOPLUTÍ
Že nevíte, co to je? Zeptejte se dětí ze třetí třídy. Tak tedy, na jednu z našich 
pravidelných návštěv knihovny si každý přinesl vlastnoručně vyrobenou 
lodičku a vydal se s ní na dobrodružnou "plavbu" od ostrova k ostrovu. Plán 
plavby a moře plné zajímavých zastavení nám předem připravila paní 
knihovnice.
Nejvíce je malými námořníky navštěvován ostrov komiksů a časopisů, ale 
mnozí již objevili i kouzlo ostrova pohádek, bájí, příběhů o dětech a zvířatech, 
ostrov naučné literatury i ostrov poezie. Všichni se snaží navštívit co nejvíce 
různých ostrovů, určitě nejen proto, aby zvítězili, ale aby získali všeobecný 
přehled o světě kolem nás, a také aby zjistili, že čtení nemusí být nuda. 
Tak šťastnou plavbu, námořníci!                                 Ivana Drápalová (i foto)

Výherci soutěže z minulého čísla školních novin: Lukáš Havelka, Pavel Šmíd, 
Pavlína Hořovská, Daniel Severa
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Ve středu 8. února jsem se stejně 
jako Aďa Kumhálová, Štěpán Pelz  a  
děti z prvního stupně zúčastnila 
obvodního kola v recitaci.  No, přišli 
jsme do divadla Tyjátr, kde jsme se 
zapsali a zamířili k volnému stolu, 
děti z 1. stupně pokračovaly směrem 
do divadla Trám. Následovala 
hlasová rozcvička. Někteří se do ní s 
chutí pustili, jiní jen tak stáli. Po 
rozcvičce začala soutěž. Trému jsem 
neměla, jen jsem si zapomněla 
,,obléct kouzelné kalhoty,, (to je 
taková metoda, se kterou si lépe 
uvědomíš své těžiště). Přišla jsem na 
to malé podium a začala přednášet. 
Většina dětí se zájmem poslouchala. 
Pak přišla na řadu i Aďa se 
Štěpánem. Štěpán a já jsme museli 
zarecitovat ještě druhý text (což 
znamená: vypadá to s tebou dobře, 
možná tě pošlem do dalšího kola). 
Nakonec jsem skončila na třetím 
místě, takže mi držte palce do 
dalšího kola.

Táborská I.

RECITACE - ŠKOLNÍ KOLO

Dne 31. ledna se uskutečnilo 
školní kolo v recitační soutěži. 
B y l i  j s m e  r o z d ě l e n i  d o  
jednotlivých kategorií. Ani 
prvňáčci se nebáli a ukázali, že 
rádi recitují. Nejsem si vědoma, 
že by někdo svou básničku zkazil .  
Oproti starším soutěžícím mi 
přišlo, že trému vůbec nemají... 
Dokonce i někteří prvňáčci měli 
básničky delší než leckterý 
čtvrťák. Zprvu  jsem si myslela, 
že se nenajde moc lidí, kteří by se 
chtěli tváří v tvář setkat s „drsnou“ 
porotou, ale nakonec jsme zaplnili 
celou třídu. Na místa porotců 
zasedly paní učitelky Drápalová, 
Petrželová a Hladíková. Žáci, 
kteří se umístili na 1. - 3. místě,  
budou naši školu reprezentovat v 
oblastním kole.

Adéla Kumhálová 

SOUTĚŽ HUDEBNÍCH 
NÁSTROJŮ V ZUŠ SVITAVY

Dne 6. února jsem se zúčastnil 
okresního kola soutěže dechových 
nástrojů – kategorie saxofon.
Na soutěž jsem se připravoval dva 
měsíce, ale i přes to jsem měl trému. Ale 
nebyl jsem tam sám. Byl tam i jeden 
můj kamarád Jan Král, který mě 
povzbudil a který byl současně mým 
soupeřem. A tak jsem si dodal odvahu a 
šel do toho. Zahrál jsem slušně a získal 
první místo ve 3. kategorii.  

  Jiří Křištof

Na tomto čísle se podíleli: Strýček J.,Korbář J., Křištof J., Tylichová M., Drápalová 
I.,redakční rada: Čížek A.,Kociánová K.,  Brumlová K., Cupalová M., Michková K., 
Kumhálová A., Táborská I., Fi&Pr

Jak většina jistě ví, tak volejbal hraje 6 
hráčů proti dalším 6 hráčům, ale jsou 
také takové soutěže, které hrajou ještě 
mladší volejbalisté a ti hrají 3 proti 3. 
V Japonsku hrají volejbal 9 proti 9, 
což není normální, ale když se jim to 
líbí, tak proč ne. Já hraju nejradši 6 
proti 6. Volejbal hraju také s 
některými z naší školy. Samozřejmě, 
že to je Ondra Klika a Tomáš Klika a 
ještě pár dalších. Já a Ondra hrajeme 
skoro pořád spolu, no prostě 85% 
zápasů, co jsme kdy hráli a hrát 
budeme. Volejbal hrajeme asi 
průměrně 8 let, já sice o trochu déle, 
ale to není podstatné. Každý jsme 
vystřídali alespoň 4 trenéry. Před 
několika lety nás trénoval Petr 
Sezemský, pak nás 1-2 roky trénoval 
Jiří Kabelka a teď nás trénuje Marek 
Meluzín. Tihle nás to naučili hrát. Teď 
zrovna hrajeme Krajský přebor 
starších žáků (stále 1. místo) a také 
jednu z nejvyšších soutěží v ČR, což 
je Český pohár (zatím 2. místo), což je 
neuvěřitelný úspěch, když se nad tím 
zamyslím, tak jsme lepší než Praha, 
Brno, Ostrava, Plzeň a dalších 27 
větších měst. Volejbal je kolektivní 
sport. Trénujeme 3 krát týdně. Další 
podrobnosti najdete na internetu.

Ady

foto: Leinweber P.
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NA 
PARKETU

Já 
už se na to nemůžu 

koukat.

Tý jó, 
zase tma. Kde jsi? 
Teď nevidím ani tebe.

Zhasněte 
lampióny, já chci 

vidět tmu, 
nepřišel, ne-

přišel 
...

Růžová 
jim sekne, tak té fotce 

něco přidám.

Mně 
to jako sranda 
nepřipadá

Tak, mládeži, jdeme 
na to. Raz, dva, tři, 
cha, cha. Raz dva tři 

cha cha.

 

 

Tak, 
Zlatá brána už je tady, 

ještě Chodí pešek okolo a 
Kolo kolo mlýnský a máme ty 
školní tanečky kompletní. Hele, Vojta 
trénuje piruety a Ady to už zkušeně vytáčí.

Jdem 
pro jiný!!!

Kde máš boty?

Hm, 
jsou fuč. A nejen 

moje......
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