


VÝLET VI. T ŘÍDY
SEDMIHORKY

 V pátek, dva dny před
odjezdem, jsme se ptali pana
učitele Knappa, kdy máme přijít
na nádraží. Řekl, že Jeseničtí v
950. Všichni se divili, protože
čekali čas kolem sedmé  hodiny.
Když v pondělí vlak ve stanovené
době přijel, nastoupila do něj
skoro celá třída. Chyběli jen
Marek Tancoš, Filip Rampas, Martin Petrik a také Lukáš Khop, kterého maminka na poslední
chvíli omluvila. Má prý angínu. Musím ještě dodat, že nás doprovázela i paní učitelka
Hrůzová. V Oráčově ještě přistoupili Alena Korbelová, Aneta Vašmuciusová, Anička
Richtrová a Pepa Lukáč.

V Rakovníku se přestupovalo na vlak do Kladna a v Kladně na jiný vlak do Prahy.
Z hlavního města jsme odjížděli na Sedmihorky. Když jsme konečně dorazili do cílové
stanice, čekalo nás ještě zdolání jednoho a půl kilometru do kempu. Chatky, které tam měli,
byly už jen dvoulůžkové a třílůžkové. Začalo se vybalovat. Pak nás pan učitel všechny svolal
a sdělil nám potřebné informace, například čas večerky 2300. Když bylo 2256, přišel nás s paní
učitelkou zkontrolovat. Řekli nám, že se musíme dobře vyspat na příští den.

Ráno jsme vstávali v osm hodin. V plánu byla prohlídka tří obrácených zvonů a hradu
Trosky. Cestovali jsme vlakem do Rovenska, kde jsme vystoupili. O zmíněných zvonech nám
paní průvodkyně řekla, že se jmenují Sv.Václav (největší), Jan Křtitel (prostřední) a Sv.Jiří
(nejmenší). Také nám prozradila, že zvonice byla postavena roku 1370, ale v roce 1629 byla

za 30leté války spálena a na
jejích troskách vyrostla během
jednoho roku nová zvonice, která
stojí dodnes. Moc se nám líbilo i
na hradě Trosky. Jeho věže se
jmenují Panna a Baba.

Po návratu do kempu
jsem se pana učitele zeptala,
kolik jsme vlastně ušli kilometrů,
a on řekl třináct. Pak jsme se
mohli jít koupat. Ještě předtím
ale bylo domluveno, že se v 1930

sejdeme u klád. Tam nám pan
učitel navrhl, že kdo chce, může
jít s ním podívat se na skály.

Polovina s ním šla a druhá polovina zůstala s paní učitelkou v kempu. Kolem 22. hodiny jsme
se opět sešli u klád a tentokrát se dozvěděli plán na zítřek. Uvidíme prý obličeje vytesané ve
skalách a hrad Valdštejn.

Tak se také stalo. Valdštejn, považovaný za nejstarší hrad Českého ráje, se pyšní
zmenšeninou Karlova mostu. Má také významné sochy, stejně jako Karlův most. Když jsme
si prohlédli hrad, zastavili jsme se ještě na vyhlídkách.

Cestou do kempu jsme vzali nějaké dřevo na táborák. Než však oheň vzplál, vzal nás
pan učitel do skal – tentokrát všechny. To mělo svůj účel, protože tudy měla vést stezka



bobříka odvahy. Večerka byla normálně stanovena na 2300, ale neměli jsme se v chatkách
zamykat, protože v noci budeme vzbuzeni. Ten okamžik skutečně nastal a my jsme byli
odvedeni do lesa, odkud jsme se měli vrátit zpět do kempu. Skoro každý se bál, ale bobříka
odvahy nakonec splnil.

Druhý den ráno jsme odcházeli z kempu v 930. Těšila jsem se domů, ale zároveň se mi
odtud nechtělo. Výlet se mi moc líbil a budu na něj dlouho vzpomínat.

 Martina Churanová

VÝLET VII.A – OSEK

Stejně jako většina tříd začala i VII.A svůj školní výlet na jesenickém nádraží
v pondělí 18. června. Vyjeli jsme s paní učitelkou Břinkovou směrem na Blatno, kde se k nám
připojila paní učitelka Valešová. Vlak nás pak po několika přestupech dovezl do Duchcova.
Tady nám byl dopřán rozchod, který pár jedinců využilo k nákupu krys, jen Dominika si
pořídila morče. Po této přestávce jsme pak v cestě pokračovali autobusem až do Oseku, odkud
to do kempu bylo asi 500 metrů.

Hned po příchodu nám paní učitelka Valešová zajistila větší a luxusnější chatky, než
jsme měli původně mít. Sama se s paní učitelkou Břinkovou zabydlela v docela malé chatičce.
Zvědavě jsme si prošli kemp, kde se nám nejvíce zamlouvalo hřiště na plážový volejbal a
samozřejmě koupaliště. Také prohlídka Oseku nás uspokojila. Ale úplně nejlepší byla večeře,
neboli knedlíky plněné borůvkami.

Po večeři jsme se šli vykoupat. Voda byla úžasně teplá, a tak se kluci rozhodli, že do
ní nahází všechny holky. Hned se také do toho pustili. No nic, aspoň jsme se (dívky) rychle
osvěžily!

Druhý den jsme zahájili prohlídkou kláštera v Oseku. Protože se nám ale moc nelíbil,
vrátili jsme se zase do kempu. Tady jsme se oddávali především koupání. Večer, kdy už vedro
polevilo, se šlo na plážový volejbal. Původně
paní učitelky zamýšlely uskutečnit vycházku
k nedaleké zřícenině, jenže tenhle záměr jsme
jim naštěstí rozmluvili. Naopak jsme je
seznámili s hrou Twister, kterou jsem si
(Jitka) vzala s sebou na výlet. Jak se záhy
ukázalo, naprosto v ní vynikla paní učitelka
Břinková, která nad všemi zvítězila.

Třetí den byl pro nás náročnější,
protože jsme měli objednanou prohlídku
zámku Duchcov. Tomu ovšem předcházela
cesta pěšky z Oseku do Duchcova! Zámek na
nás udělal mnohem větší dojem než osecký klášter. Dokonce jsme zvládli i výstup na
vyhlídkovou věž. Do tábora jsme se vrátili díkybohu autobusem.

Večerní zábavu obstaraly kartičky s úkoly, které jsme plnili ve složení Radka, Jana,
Marťa, Tomáš, paní učitelky a já. Byla to velká legrace. Tak třeba paní učitelka Břinková
měla předvádět bezdomovce a pak nám zatancovat, Dominika měla sehrát nešťastnou lásku
apod.

V závěru našeho výletu se pokazilo počasí. Začalo pršet, což nebylo moc dobré.
Jakmile déšť ustal, navrhla nám paní učitelka Valešová, že už bychom se mohli konečně
podívat na tu nedalekou zříceninu. Pochodila však jen u mě, Jany Chalupové, Radky, Martiny
a Domči. Šly jsme a rozhodně nelitovaly – zřícenina byla opravdu nádherná. Na nic dalšího
už ale nezbýval čas. VII.A se odebrala na nádraží a vydala se na cestu domů…

 Jitka Kinská



          VÝLET VII.B – P ŘÍBRAM

V pondělí 18. června 2007 odjížděla
naše třída  na čtyřdenní výlet do Příbrami.
V Jesenici zpočátku pršelo, ale postupně se
začalo vyjasňovat. V Rakovníku jsme
přestoupili na rychlík, který nás dovezl až do
Příbrami. Z nádraží vedly naše kroky rovnou
do kempu Nový Rybník, kde jsme se ubytovali.

Po obědě jsme navštívili Svatou Horu.
Bylo k tomu třeba zdolat na 400 svatohorských
schodů! Prohlédli jsme si barokní kaple a
nakonec se zase odebrali do kempu. Velmi
vhod nám přišlo koupání v místním rybníce.

Celý výlet jsme byli odkázáni na vlastní
kuchařské umění, a tak i večeři obstaraly
zásoby z domova. Po jídle jsme si zahráli

minigolf. Mohlo by se zdát, že budeme po náročném dnu vyčerpaní a večer ihned usneme, ale
kdepak - nikomu se spát nechtělo a usnuli jsme až k ránu!

Po probdělé noci bylo vstávání těžkým oříškem.  Vstát jsme ale museli, protože jsme
se chystali na horolezeckou stěnu. Byla super! Pak se kluci vydali prozkoumat zdejší doly,
kdežto holky (včetně mě) se rozhodly raději zavítat do obchodu se zmrzlinou a jiným zbožím.
Všichni jsme se zase sešli až v kempu, kde jsme si dali oběd (no oběd v 16 hodin - nevím,
nevím). Večerním programem bylo
opět koupání a minigolf. V noci jsme
ovšem nespali v chatkách nebo ve
stanu, nýbrž pod širákem. Chtěli jsme
být dlouho vzhůru, ale spánek nás
přemohl.

Ve středu jsme navštívili
renesanční zámek v Březnici. Byl
opravdu nádherný a stejně tak i
zbrojnice a sklepení se strašidly. Oběd
tentokrát připadl na polední dobu.
Každý se už těšil na odpoledne a na
to, jak si vyzkouší vychvalovaný
aquapark s tobogánem. Zůstali jsme tu dvě hodiny. Ani to však některým nestačilo a po večeři
se ještě vrhli do rybníka.

Poslední den jsme věnovali balení, ale i skotačení, plavání a lezení po horolezecké
stěně. Ve 1430 přijela paní správcová a odvezla nám batohy na nádraží. Začínalo pršet. Měli
jsme vlastně „štěstí“ - přijížděli jsme s deštěm a odjížděli jsme s deštěm. Ale výlet se nám
vydařil! Doprovázeli nás na něm pan učitel Koníř a paní učitelka Konířová, jejich děti a
bývalá žákyně Lucka Černíková.  Napsala Martina Müllerová

VÝLET VIII.A + VIII.B - T řeboň

Už dlouho jsme se těšili na školní výlet. Vypravili jsme se na něj v pondělí brzy ráno
ve směru na Blatno, Plzeň a Tábor - až do jihočeské Třeboně. Další dva kilometry nás dělily
od kempu Dubí, kde jsme se záhy ubytovali. Čtyři chatky obsadili žáci, v jedné se ubytovaly
paní učitelky Šiková a Knappová. Dubí je centrem sportovních aktivit obyvatel. K vybavení



patří například hřiště na fotbal, košíkovou
a tenis. My jsme však místo sportu dali
přednost koupání v Opatovickém rybníku.

Po večeři nás čekal další společný
program, a sice vycházka do Třeboně
s cílem seznámit se s historií města. Tady
jsme si dopřáli i krátký rozchod.

Druhý den jsme se vydali na „cestu
kolem světa“, dlouhou asi 17 kilometrů.
Vedla naučnou stezkou s informačními
tabulemi, které nás seznamovaly
s přírodními zajímavostmi tohoto kraje –
živočichy a rostlinami. Opět jsme zavítali
do Třeboně, objednali si prohlídku zámku
a návštěvu Schwarzenberské hrobky.
Tento architektonický skvost jihu Čech byl
postaven během tří let a poprvé se do něj
pohřbívalo v roce 1777. V hrobce je
pochováno téměř 40 příslušníků rodu –
poslední v roce 1949.

Odpoledne jsme se šli opět koupat.
Vypůjčili jsme si loďky a vodní
trampolínu a v mokrém živlu s úspěchem
vzdorovali tropickému vedru.

Náplní třetího dne byla především
prohlídka historické Třeboně a zámku.
Zbytek dne se už ale podobal těm předchozím. Ostatně - co jiného se dalo v takovém vedru
dělat, než se oddávat koupání? Třešničkou na dortu“ se však stal bobřík odvahy. Naši
statečnost měla prověřit noční cesta ke Schwarzenberské hrobce. Uspěli jsme a dostali
marcipánové kapříky, symbol Třeboňska.

A nastal poslední den našeho výletu. Hned ráno jsme si uklidili v chatkách a zamířili
k nádraží. Cestu domů vlakem jsme většinou prospali. Zdálo se nám o výletu i krásném kraji
rybníků, které stavěli Štěpánek Netolický a Jakub Krčín. Děkujeme za ty báječné dny!

        Jana Holečková, Denisa Slabá, Pavlína Tomašovská, Šárka Zikulová

VÝLET IX. T ŘÍDY
ČICHOŘICE

Nechce se tomu věřit,
ale letošní školní výlet IX. třídy
byl náš poslední na jesenické
základce. Proto nás, co jsme se
ho zúčastnili, a také pana
učitele Modrého dost mrzela
neúčast mnohých žáků. Vždyť
nás z 21 jelo pouze 13 plus 3
dospělí: pan učitel Modrý, paní
Švejkovská a mladá pomocnice
Katka.



Odjížděli jsme v autech
ochotných rodičů od školy
v pondělí 18. června krátce po 8.
hodině ranní. Cesta vedla přes
Blatno, Lubenec a Chyši, kde
jsme odbočili na silnici k obci
Čichořice (okres Karlovy Vary).
Ve stejnojmenném tábořišti jsme
se ubytovali. Chatky jsou zde
podobné těm, v jakých jsme
vloni přespávali na Sosni. Co
však na Sosni chybělo, bylo

koupání. Tábor Čichořice naštěstí stojí v těsné blízkosti řeky Střely, do jejíž chladných vod
jsme se mnohokrát ponořili.

Ještě ráno byla obloha zatažená a chvílemi dokonce drobně pršelo. Jen co jsme se však
ubytovali, vykouklo sluníčko. Paní Švejkovská a Katka se hned pustily do vaření našeho
prvního jídla – rizota. Moc se jim povedlo a všichni jsme si pochutnali. Odpoledne pak pan
učitel vyhlásil velký fotbalový turnaj. Nejprve jsme se rozdělili do družstev a pak se pustili do
hry. V utkáních systémem každý s každým nakonec zvítězilo družstvo Ice Agent ve složení
Zděnda, Slávek a Fanda – viz tabulka. Rozhodčího dělal Tomáš Kreibich.
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ICE AGENT 5 : 5 4 : 1 10 : 3 19 : 9 7 1.
SOMÁLKYN Ě 5 : 5 3 : 2 2 : 2 10 : 9 5 2.
RENDA TEAM 1 : 4 2 : 3 3 : 2 6 : 9 3 3.
ANTIFA 3 : 10 2 : 2 2 : 3 7 : 15 1 4.

Při fotbálku jsme si užili spoustu legrace a pořádně
nám vytrávilo! Však také z té obrovské porce šunkofleků
k večeři mnoho nezbylo. Než se úplně setmělo, zahráli
jsme si ještě na schovávanou a pak hurá do chatek. Dojmy
z prvního dne jsme si pak sdělovali dlouho do noci.

Druhý den ráno nám sluníčko slibovalo krásný den.
Využili jsme ho k pěšímu výletu do Chyše a návštěvě
zdejšího zámku. Na druhé straně 30korunové vstupenky
jsme se mohli dočíst:



Původně gotický hrad byl přestavěn Mikulášem z Lobkovic r. 1578 na renesanční zámek.
Z období barokní přestavby za Karla Jiřího Michny z Vacínova ukončené r. 1708 pochází
nástropní malba od P. Brandla. Od r. 1766 je zámek v majetku rodiny hrabat Lažanských
z Bukové. Poslední přestavba v novogotickém slohu byla provedena za Prokopa III.
Lažanského v letech 1856 až 1858. V r. 1917 působil na zámku u Lažanských Karel Čapek
jako domácí učitel.

Po návštěvě zámku následoval krátký
rozchod a po něm návrat do tábora. K obědu
byl tentokrát buřtguláš, po kterém se jen
zaprášilo. Úterní odpoledne však jednoznačně
patřilo oblíbenému koupání v řece a prohánění
míče na posekané louce. Než jsme se nadáli,
přišel soumrak a s ním čas pro zapálení ohně.
Opékaly se špekáčky a přemýšlelo se o tom,
jak rychle se přiblížil termín odjezdu.

Naším dnem odjezdu byla středa 20.
června. Uklidili jsme v chatkách, pochutnali si
na svém posledním jídle (špagety) a čekali na
příjezd rodičů. Všichni se vzorně dostavili na
14. hodinu, jak bylo domluveno. Náš výlet do
Čichořic skončil. Podle mého byl nejlepší a sešli se na něm super lidi. Všem za to moc děkuji!

        Lucka Hlaváčková

JEŠTĚ JEDNO PODĚKOVÁNÍ:
Jsem opravdu rád, že se třídní výlet žákům líbil. Svůj podíl na tom mají nejen oni sami

(dokázali se skvěle bavit a nepokazili výlet nekázní), ale i všichni ochotní lidé kolem. Mám
tím na mysli rodiče a známé, kteří se postarali o naši dopravu tam i zpět, jmenovitě paní
Johnovou, pana Dlouhého, pana Holcmana, pana Podoláka a pana Švejkovského.
Mimořádnou práci ve ztížených podmínkách táborové kuchyně odvedla paní Švejkovská a
také pomocnice Katka, budoucí učitelka. Všem těmto vstřícným lidem upřímně děkuji a jejich
pomoci si nesmírně vážím.  Zdeněk Modrý, t řídní učitel

Stěžuje si paní Ludmila psychiatrovi: „

JSEM TAK ŠŤASTNÁ, DOKTOR MI
ŽÁDNÉ IQ NENAŠEL!

☻Strýček vypráví o těžkostech
řidičského povolání: „Ustavičně
jsem jednou nohou v kriminálu a
druhou v nemocnici.“

Malý Lubošek se ptá: „A kterou
nohou přidáváš plyn?“

ABSURDNÍ:
K lékaři přijde žába s kuklou na
hlavě.
„Tak, co vás trápí?“ ptá se muž
v bílém.
„V ůbec nic, tohle je přepadení!“

Stěžuje si paní Ludmila psychiatrovi:
„Je to hrozné, pane doktore! Když si
s někým povídám a řeknu abrakadabra,
ten člověk zmizí.“
….
„Haló, pane doktore, kde jste?“



ŠKOLNÍ FLORBALOVÝ
TURNAJ

Dlouho očekávaný turnaj konečně nastal
v pondělí 25. června. Družstva, většinou
smíšená, byla nažhavena, florbalky (hokejky)
rozdány, rozhodčí (Víťa Pazdnikov a Marek
Břicháč) připraveni, jen KRPCI k prvnímu
zápasu proti pořádajícímu UNIHOC TEAMU
nenastoupili a kontumačně prohráli. Neslavný
začátek, avšak dobrý konec. Turnaj se rozběhl a
pokračoval bez sebemenšího zádrhele, bez

větších hádanic a agresivních výpadů (ty malé Víťa rychle usměrnil), za což všem hráčům
děkuji.

Brzy se ukázalo, že žhavými favority jsou FBI, „6. tř.“ a FESSCO. Co se u FBI zdálo
samozřejmostí, bylo u druhých dvou jmenovaných týmů velkým překvapením. Například „6.
tř.“ hrála jen ve čtyřech, takže hráči neměli možnost střídání a dva z nich byli navíc páťáci!
Byli tedy nejmladší a relativně nejslabší. Ale! Jejich brankář Ondra Synek představoval tak
velkou oporu svého týmu, že družstvo nakonec postoupilo do finále a celkově skončilo jako 4.
v pořadí (hned za deváťáky a osmáky). Tým FESSCO byl jako jediný čistě dívčí, tvořily jej
fotbalistky z šestky a holky ze 7. B. Také ony hrály pouze ve čtyřech. S převahou však
porážely i silná chlapecká družstva z vyšších ročníků a brzy se staly miláčky turnaje, kterým
všichni fandili. Bohužel v rozhodujícím zápase prohrály a skončily těsně před branami
finálových zápasů. Lze však říct, že jim v konečném pořadí patřila 5. příčka.

Celkem se odehrálo 20 zápasů, ty finálové skončily až po půl jedné, ale do poslední
chvíle bojovali všichni s nadšením a odhodláním vyhrát. Zejména ZOBÁCI měli v závěru
ztíženou pozici, protože v boji o postup a o 3. a 4. místo museli sehrát dva zápasy za sebou
bez přestávky. Útěchou jim bylo, že třetí místo uhájili.

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat oběma rozhodčím za perfektně odvedenou práci.
         Eva Konířová
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SHADOW COUNCIL X 7 : 1 2 : 2 7 : 1 16 : 4 5 1.
6. TŘ. 1 : 7 X 1 : 0 3 : 0 5 : 7 4 2.
UNIHOC TEAM 2 : 2 0 : 1 X 3 : 0 5 : 3 3 3.
KRPCI 1 : 7 0 : 3 0 : 3 X 1 : 13 0 4.
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FBI X 7 : 1 4 : 1 10 : 0 2 : 0 23 : 2 8 1.
KAMIKADZE 1 : 7 X 5 : 1 6 : 2 4 : 4 16 : 14 5 2.
FESSCO 1 : 4 1 : 5 X 5 : 2 3 : 2 10 : 13 4 3.
ZOBÁCI 0 : 10 2 : 6 2 : 5 X 4 : 2 8 : 23 2 4.
SK ORÁČOV 0 : 2 4 : 4 2 : 3 2 : 4 X 8 : 13 1 5.

                  1 B   :   2 A           1 A   :   2 B
FBI   :   6. TŘ. SHADOW COUNCIL   : KAMIKADZE

                        5   :   2             6   :   4

ZÁPAS O  3.  MÍSTO ZÁPAS O  1.  MÍSTO
KAMIKADZE   :   6. T Ř. FBI   : SHADOW COUNCIL

                        4   :   2                                 6   :   1

ŠKOLNÍ STREETBALOVÝ
TURNAJ

Letošní „Streetball“ se vůbec konat
neměl, ale díky organizátorům (Jan Dlask,
Jan Karban, David Brda, Víťa Pazdnikov
a Nikola Valešová), kteří byli ochotni do
toho jít, se nakonec uskutečnil.
 Oproti loňskému turnaji měl tento
několik odlišností. Spočívaly například v
tom, že družstva mohla být smíšená, mohli
v nich hrát žáci, kteří již absolvovali ZŠ, a
hrálo se 2x 5min.

Na turnaj se zapsalo deset družstev,
ale nakonec jich hrálo jen devět, protože tým SQADRA UNO se rozpadl. Družstva, která
s ním měla hrát, vyhrála kontumačně 4:0.



Družstva nastupovala v tomto složení:
Devils David Brda, Kateřina Černá, Dominika Johnová a Ilona Podoláková
Dozorci František Veselý, Slávek Marek a Zdeněk Švejkovský
Fessco Jiří Wopat, Olga Hanauerová, Eliška Lískovcová a Kateřina Mutínská
Mláti čky Jan Karban, Kristýna Sýkorová, Lucie Taušová a Aleš Kašpárek
Chicago Bulls Evžen Oláh, Martin Vondrák, Radek Červenkovič a Pavel Zelenka
Čepebíka Jan Dlask, Markéta Podoláková, Jana Šnoblová a Klára Dubcová
Čínský Dráhy Patrik Korbel, Josef Lukáč a Milan Richter (Bohumil Lukáč, Martin Marek)
6. třída David Vanický, Ondřej Synek, Martin Tauš a Blanka Gábrišová
Krpci Michal Hazucha, Miroslav Hazucha, Jaroslav Zeman a Marek Tancoš.
Sqadra Uno Bohumil Lukáč, Martin Marek a Jakub Svatoň

Role zapisovatelů se ujali:
Anna Zaprzalská, Lucie Hlaváčková, Tomáš Kreibich, Filip Landovský a Tereza Dohnalová.

Zápasy řídili:
Nikola Valešová a Vitalij Pazdnikov

Výsledky zápasů ve skupinách:

A DEVILS DOZORCI FESSCO MLÁTI ČKY CHICAGO
BULLS BODY POŘADÍ

DEVILS 1:5 6:4 8:4 7:5 6 b. 2.

DOZORCI 5:1 7:4 7:3 15:3 8 b. 1.

FESSCO 4:6 4:7 3:6 5:8 0 b. 5.

MLÁTI ČKY 4:8 3:7 6:3 6:3 4 b. 3.

CHICAGO
BULLS 5:7 3:15 8:5 3:6 2 b. 4.

B ČEPEBÍKA SQADRA
UNO

ČÍNSKÝ
DRÁHY 6. TŘÍDA KRPCI BODY PO ŘADÍ

ČEPEBÍKA 4:0 10:2 4:4 8:2 7 b. 1.

SQADRA
UNO

0:4 0:4 0:4 0:4 0 b. 5.

ČÍNSKÝ
DRÁHY

2:10 4:0 3:9 1:4 2 b. 4.

6. TŘÍDA 4:4 4:0 9:3 7:1 7 b. 2.

KRPCI 2:8 4:0 4:1 1:7 4 b. 3.

První čtyři týmy z obou skupin se pak utkaly ve čtvrtfinále, jak ukazují výsledky na
následující straně.



DOZORCI
ČÍNSKÝ DRÁHY

DEVILS : KRPCI MLÁTI ČKY : 6. TŘÍDA CHICAGO BULLS
ČEPEBÍKA

9 : 0 7 : 2 6 : 8 5 : 6

Vítězové těchto utkání postoupili do semifinále, kde se poprali o postup do finále,
poražení pak bojovali o 3. místo:

Semifinále:
DOZORCI : 6.TŘÍDA DEVILS : ČEPEBÍKA

   4 : 6                          6 : 5

ZÁPAS O  3.  MÍSTO ZÁPAS O  1.  MÍSTO
  DOZORCI : ČEPEBÍKA 6. TŘÍDA : DEVILS

5 : 3   3 : 6

   Pořadí na prvních čtyřech místech:          Pořadí střelkyň:
1. DEVILS
2. 6. TŘÍDA
3. DOZORCI
4. ČEPEBÍKA

Pořadí střelců:
1. Ondřej Synek 23 b.
2. Zdeněk Švejkovský 21 b.
3. David Brda 20 b.
4. Evžen Oláh 17 b.
5. Jan Dlask 15 b.
6. Slávek Marek 14 b.

7. - 8. František Veselý 10 b.
7. - 8. David Vanický 10 b.
9. - 10. Jiří Wopat 8 b.
9. - 10. Jan Karban 8 b.

11. Aleš Kašpárek 5 b.
12. - 13. Martin Vondrák 4 b.
12. - 13. Martin Tauš 4 b.
14. - 16. Bohumil Lukáč 3 b.
14. - 16. Marek Tancoš 3 b.
14. - 16. Miroslav Hazucha 3 b.

17. Michal Hazucha 2 b.
18. - 21. Radek Červenkovič 1 b.
18. - 21. Jaroslav Zeman 1 b.
18. - 21. Josef Lukáč 1 b.
18. - 21. Milan Richtr 1 b.
22. - 24. Patrik Korbel 0 b.
22. - 24. Pavel Zelenka 0 b.
22. - 24. Martin Marek 0 b.

1. Dominika Johnová 13 b.
2. Kristýna Sýkorová 9 b.

3. - 4. Kateřina Černá 7 b.
3. - 4. Klára Dubcová 7 b.

5. Markéta Podoláková 5 b.
6. - 7. Olga Hanauerová 4 b.
6. - 7. Kateřina Mutínská 4 b.

8. Lucie Taušová 3 b.
9. Ilona Podoláková 2 b.

10. - 12. Jana Šnoblová 0 b.
10. - 12. Eliška Lískovcová 0 b.
10. - 12. Blanka Gábrišová 0 b.

Závěrem bych chtěl říct, že turnaj byl podařený a že i přes některé malé šrámy jsme si dobře
zahráli v duchu fair play.                      František Veselý, IX. třída



Z knihy, která měla
40 listů, přečetl Jeník

tři čtvrtiny.
Kolik stránek mu

ještě zbývá přečíst?

20 stránek (=10 listů)

Má to čtyři rohy
a uprostřed je
pes. Co je to?

Kapesník

ŘEŠENÍ HÁDANEK
Z ČÍSLA 18/2006-2007

1.- KVÍZ: LEDNÍ MEDV ĚD

1a, 2c, 3c, 4c, 5a

2.- DOPLŇOVAČKA:
Doba ledová.

Jaká část auta
je pro chodce

nejnebezpečnější?

Řidič

Když se černoušek
narodí,  má černé tělo,
černé nohy, černé

ruce a černou hlavu.
Jaké má zuby?
Ještě žádné

Jaká část Londýna
je ve Francii?

Písmeno n

Jak se pomocí
vody získá

světlo?

Umyjí se okna

Jednoho pěkného letního
dne si vyšli ven tři muži.

První měl papírový
deštník, druhý hedvábný a

třetí plastový. Který
z mužů zmokl první?

Žádný, byl pěkný den

Na německo-maďarské
hranici objevili těžce

zraněného turistu.
Která země mu poskytne

lékařskou pomoc?
Německo-maďarská
hranice neexistuje

Jaké má žába
oči?

Vodotěsné

Co dělá kočka,
když je na slunci?

Vrhá stín

Je to bílé, stojí to na
kolejích a má to kliku.

Co je to?

Koza.
A má kliku, že

nejede vlak

Kolik hran má
neořezaná

šestihranná tužka?

18 hran

Na zdi visí troje
hodiny. Jedny ukazují
čas 1150, druhé rovných
1200 a třetí 1210. Kolik

je ve skutečnosti hodin?

Troje


