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ÈARODÌJNICKÁ ŠKOLA VE 2.A

ÈARODÌJNICKÁ ŠKOLA ÚPLAVICE

V den pøed filipojakubskou
nocí se v naší tøídì dìly vìci.
Dìti nepøišly na vyuèování!
Uèebnu zaplnili malí
èarodìjové a rozpustilé
èarodìjky. S chutí se uèili,
tvoøili, øešili i luštili. Tak získali
indicie k receptu na vaøení
zázraèného lektvaru. Zakleté
šifry je nasmìrovaly do vì e
pro odmìnu. K tomu bylo tøeba i
trochu odvahy. A stálo to za to!
Ka dý si pak pochutnával na
vykrmeném pavoukovi èi mrštném hádìti. V tìlocviènì na trena érech
se uèili malí uèòové ovládat své koštì. Øeknu vám: „ ádná legrace!“ Ale
všichni se u toho nasmáli dosyta.
Jako mávnutím kouzelného proutku èarodìjný den ve škole skonèil.
Ka dý si odnesl vysvìdèení za své dovednosti. Mají se èím chlubit, jsou
skuteènì velmi šikovní!
Inka Henzlová a 2. A

Na poslední dubnový den se všichni ze III. A tìšili. Jejich tøída se
zmìnila na vyhlášenou školu v „Úplavicích“ se svými kolejemi s
èarodìjnickými názvy Kanimùr, Šnekoprsk, Kazizub, Kobrojed, Kozolup
a Fifibrk. Do nich se museli všichni malí èarodìjové a èarodìjky zapsat,
aby se mohli vzdìlávat
vèarodìjnických disciplínách.
Hned v úvodu si však dìti
musely samy úkoly obstarat
slo ením malé zkoušky
odvahy.Tyto úkoly toti
dr elve svých paøátech
kostlivec a bylo nutné mu je
sebrat. To se podaøilo, a tak
se mohla èarodìjnická výuka
naplno rozjet. Èarodìjnice a
èarodìjové tak zdolali
èarodìjnickou èeštinu,
poèítání i prvouku. Bìhem
dopoledne také kreslili, vybarvovali a vystøihovali.
Vše se úplavickým  ákùm podaøilo na èarodìjnickou jednièku a jistì
jim k tomu dopomohl kouzelný lektvar s draèí krví a  abím slizem.
Mòam…
Vl. Kollmannová

ÈARODÌJNICKÉ REJDÌNÍ
Ji v pátek 25. 4. 2014 odstartovala první ze série èarodìjnických akcí s
našimi nejmenšími. Pro prvòáèky ze všech tøí tøíd byl pøipravený zábavný
a sportovní program na celé odpoledne. Vìtšina dìtí si ho nenechala ujít,
pøesto e pøedpovìï ani obloha nebyly zrovna optimistické.
Proto jsme se hned po vstupu na školní zahradu pustili do soutì í.
Dru stva malých èarodìjnic a èarodìjù se uèila ovládat koš atanìkolika
zpùsoby. Létalo se ve skupinì a jednotlivì, ale hlavní bylo dobøe pøistát.
Pøi hrách nám vyhládlo, a tak jsme se pøesunuli k ohništi a opékali a
opékali, dokud jsme si bøíška nezaplnili. Po veèeøi pøišlo na øadu pálení
èarodìjnic, které si dìti ve škole samy vytvoøily. Tak jsme se rozlouèili se
zimou a pøivítali jarní období.
Veèer se hrála ještì skupinová hra se zaèarovanými písmenky, která si
musela dru stva v trávì najít a slo it z nich slovo. I tento úkol se povedl
dìtem splnit, stejnì jako hledání ukrytého pokladu od èarodìjnice.
Ke škole jsme se vraceli sice neradi, ale spokojeni z pøíjemnì pro itého
odpoledne. Urèitì si za rok zase s èarodìjnicemi pìknì zalétáme.
Tøídní uèitelky 1. tøíd

MEZI KAPKAMI DEŠTÌ
Slet malých èarodìjnic a èarodìjù druhého
øádu na tajemnou noc byl ve škole. Tøídy se
zanedlouho zaplnily vším, co bylo potøebné k
pro ití bájeèného dobrodru ství. Ustlání pelíškù,
pohlazení plyšáka, rozlouèení a hurá za
zábavou. Vrtkavé poèasí si s námi od zaèátku
hrálo. Pomocí magie a zaklínadel se nám
alespoò na chvíli podaøilo dešové kapky
zaèarovat. Hry, soutì e, rébusy se mezi sebou
promíchávaly jako hrací karty. Ztracenou energii
èarodìjnických skupin ze soutì ního klání
dodaly upeèené dobroty maminek. Èáry máry
odstrèily poslední mraèna. Oheò vzplál, buøtíky
se opékaly a nakonec si všichni u ili pálení
mohutné èarodìjnice. To bylo køiku a jásotu! Zanedlouho zaèaly pomocí
zaklínadla a kouzel z nebe místo kapek deštì padat èokoládky. Poté
následoval lampionový prùvod veèerní Chrastavou. Vlastnoruènì
vyrobené lucernièky ve tmì záøily jako hvìzdy. Stezka odvahy a hra
kolem noèní školy prokázala stateènost všech. Certifikát o slo ení
odvahy i sladké odmìnìní za trochu strachu pøece stálo. Plni zá itkù
jsme ulehli do svých spacákù. Nezapomenutelná atmosféra se zmìnila v
krásnouvzpomínku.
paní uèitelky II. tøíd

ÈARODÌJNICKÉ NOCOVÁNÍ 4.A
Celý týden po Velikonocích
jsme se tìšili na páteèní
odpoledne, protoe jsme se
mohli vrátit do školy a uít si
èarodìjnickou noc se tøídou.
Tutoakci máme ji tradiènì, a
pøece se kadým rokem liší.
Opeèeme buøty, spálíme
vyrobenou èarodìjnici a
uijeme si spousty legrace.
Nauèíme se nové hry v
pøírodì i ve tøídì, projdeme se
Chrastavou s ruènì
v y r o b e n ý m i l a m p i o n y,
podíváme se na noèní
pohádku a usneme, jen co
dolehneme.
Ráno po sobì uklidíme,
posnídáme a doma to
kadoroènì dospáváme.
Akce je úasná a tìšíme se
všichni na další spoleèné
záitky.

Tøída 4.A s p. uè. J. Øehákovou
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APRÍLOVÁ ŠKOLIÈKA ANEB ŠKOLA NARUBY
Zá itky, které pro íváme ka dým rokem ve stejnou dobu, jsou tak silné,  e
se o nì s vámi musíme podìlit. Budeme se mo ná opakovat, ale vymìnit si
role pøed tabulí, kdy  ák se stane uèitelem a uèitel  ákem, je
nezapomenutelná událost.  áci, kteøí si chtìjí vyzkoušet roli uèitele, se na
akci pøibli nì mìsíc pøipravují. Musí promyslet celou vyuèovací hodinu,
prostøídat rùzné èinnosti a pøipravit si pracovní list pro ostatní spolu áky.
Chtìjí své kamarády pøekvapit, zaujmout, ale i nauèit, proto e sami mají
vyètené zajímavosti, které chtìjí pøedat. Je ú asné vidìt ty malé „ètvr áky“,
jak si vedou pøed tabulí a jak senzaènì zvládají komunikovat s ostatními. Pro
mì, jako pro  ákyni, jsou to nezapomenutelné momenty, které mì posouvají
dál v mé práci s dìti. Dìkuji vám, dìti.
.
J.Øeháková
V úterý 1. dubna jsme šli normálnì do školy, a na to,  e naše paní uèitelka
se na den stala  ákyní a dìti, které chtìly, si naopak mohly vyzkoušet uèit
nìjaký pøedmìt. Napøíklad já a moje kamarádka jsme uèily matematiku.
Myslím,  e to byl velmi dobrý nápad, a moc se mi to líbilo. Pøála bych tento
zá itek i jiným tøídám. Super.
.
Polášková Vìra, 4.A

VODNÍCI V ÈECHÁCH
O hodném vodníkovi
Jednou mi dìda vyprávìl,  e je za naším domem malý rybníèek a v nìm  il kdysi dávno moc hezký vodník. Byl to takový „chytrolín“ a jmenoval se
Èesílko. Nebyl tlustý ani hubený, na hlavì nosil zelený klobouk s barevnými mašlemi, na nohou èervené boty a kalhoty mìl zelené s bílými prou ky.
Oblíbil si bílé trièko a zelenou vestu. Byl moc starostlivý a mìl spoustu dobrých pøátel. Ka dému rád pomáhal a umìl dobøe poradit. Kolem rybníèku mìl
v dy èisto a uklizeno. Po veèerech sedával s pøáteli u vykotlané vrby a vyprávìl jim rùzné pøíbìhy. Rád si pochutnával na makových buchtách, které mu
nosila Anèa od sousedù. Také si moc rád povídal s kapry. Jednou pøišla velká voda a vzala vodníka i s vrbou. Od té doby u ho nikdo nevidìl.
(Adrian Válek, 5.A)
O šikovném vodníkovi
V našem rybníku  il kdysi dávno mladý a poctivý vodník. Nejen e byl mladý a poctivý, ale byl také rozumný a mírumilovný. Na rozdíl od jiných vodníkù
ten náš netopil lidi, ale naopak jim pomáhal. Kdy mìl nìkterý z vesnièanù hluboko do kapsy, sám mu nachytal rybky z rybníka, aby mìl co jíst. A jindy
zase, kdy byla velká vedra, pomáhal vesnièanùm se zaléváním kvìtin, zahrádek a políèek. Po povodních jim pomáhal postavit nové domy. Vesnièané
mu na oplátku nosili buchty a koláèe. To mìl vodník z celého srdce nejradìji. A tak v tomto kraji spolu vesnièané i vodník  ili v klidu a míru.
(Kateøina Hrnèíøová, 5.A)
O našem vodníkovi
Kdysi dávno  il v našem rybníce vodník, který se jmenoval Èepeèek. Byl moc hodný, lidé z naší vesnice se ho vùbec nebáli. Vodník nebyl vùbec
strašidelný, nosil èervený klobouk s barevnými pentlièkami a zelený fráèek. Rád sedával na veliké vrbì u rybníka a kouøil svoji oblíbenou dýmku. Moc
rád si hrál se svým nejoblíbenìjším kamarádem kaprem, který se jmenoval Kuba. Mìl hodnì kamarádù mezi rybkami a pulci, ti ho mìli velice rádi. Rád
chodil ven, ale nejradìji pobýval ve své svìtnici. Mìl tam velikou skøíò, do které schovával své poklady, které sbíral okolo svého rybníka. Schovával si i
dušièky zlých utonulých lidí, na které mìl ve skøíni zvláštní polièku s hrneèky. Dnes u v rybníce vodník asi není, proto e u o nìm nikdo nevypráví…..
(Lukáš Kuèera, 5.A)
O roztritém vodníkovi
V našem rybníku  il kdysi dávno vodník Hastrmánek. Mìl postavu tak akorát, nebyl tlustý ani hubený. Poøád nosil zelený fráèek a na hlavì zelený
cylindr, na který si moc rád dával barevné pentle. Sedával na staré smuteèní vrbì, kde kouøil dýmku. Dýmku èasto zapomínal ve svém domeèku pod
vodou. V domeèku mìl jen vìci, které potøeboval, napø. slamìnou postel pokrytou jemným mechem a staré dìravé sítì. Nejzajímavìjší v jeho domeèku
byly barevné hrníèky s poklièkou. Tyto hrníèky mìl moc rád, chytal do nich dušièky. Obèas je zapomnìl zavøít a jedna dušièka mu utekla. A to se potom
zlobil tak, a si ryby ucpávaly uši. Jinak byl Hastrmánek hodný. Èasto vyprávìl malým rybièkám pohádky na dobrou noc.
(Filip Hruška, 5.A)

CESTA ZA POZNÁNÍM
Tak by se dala nazvat exkurze druháèkù do teletníku v Chotyni. O  ivotì
hospodáøských zvíøat a jejich u itku jsme se nedávno uèili. Zdaleka jsme však
netušili, kolik nových informací a zajímavostí získáme. Nejprve jsme si prohlédli
ustájení 450- ti kravièek. Uvnitø haly nás pøivítal všudepøítomný kravský odér.
Krávy buèely na pozdrav, pøedhánìly se mezi sebou, která bude støedem naší
pozornosti. Vesele na nás pokukovaly, mlsnì se olizovaly, vesele mávaly
ocasem. Ze všeho nejvíce si libovaly v hlazení. Bìhem výkladu padalo mnoho
zajímavých dotazù. U víme,  e prùmìrná kráva nadojí 40 litrù mléka dennì,  e
místní rekordmanka zvládla litrù 60,  e mladí býèci budou cestovat do zahranièí,
kde to jalovièky u nás zùstanou. Urèitì bychom nevymìnili jídelníèek za kravský,
pøesto e ho mìla telátka, co se týèe slo ení, pestøejší. Štìstím bylo pozorování
dvou právì narozených telátek. Poklidnì le ela ve svých postýlkách, no ky byly
ještì vratké a tìlíèka smoèená. Èas k obìdu pøipomínalo napájení telátek
mlékem. To byla podívaná! Abychom nebyli smutní, paní uèitelky nám rozdaly
èokoládu Milku. Tu koupily za peníze, které jsme na podzim získali za sbìr
kaštanù a  aludù. Paní Janù jsme za vše podìkovali, pøedali vyrobené pøáníèko.
Na kravièky jsme zamávali obrázky. Nakonec jsme si prohlédli místnost, ve které
jsou krávy dojeny. Víme, kam mléko dál putuje, co se s ním následnì dìje.
Odmìnou byla pochvala za pìkné chování a zájem, který jsme projevili.
Podì kování patøí paní Marii Janù, která nás po celou dobu provázela, a paní
Magdalénì Kytýrové, která nám exkurzi zprostøedkovala. Spolupráce
rodièù se školou obstála na výbornou!
paní uèitelky II.tøíd
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VÈELÍ PUTOVÁNÍ
Prvòáèkové se vydali za vèelkami do Støevlíku. Seznámili se s  ivotem
vèelstva, jeho èleny a významem vèel pro pøírodu. Po úvodní pohádce se
dìti vydaly ke vèelínu. Cestou se dozvìdìly o  ivotì vèelek a jejich úloze v
pøírodì. Plná bøíška a úsmìv na tváøi všech dìtí vyjadøovala spokojenost
a tìšení na celý program. Cílem bylo motivovat dìti k zájmu o vèely a k jejich ochranì, popøípadì o vèelaøství
samotné.
Malí vèelaøi si
vyzkoušeli také
práci vèelaøe. Domù
si odnesli nezapomenutelné zá itky.
Sladkou odmìnou
jsme se rozlouèili na
konec. Pøece lízání
medu je lepší ne
bonbon!!!! Paní
uèitelky dìtem
udìlily velikou
pochvalu, za pìkné
chování v autobuse i
bìhem celého
programu.
Tøídní uèitelky1.A,1.B,1.C

HISTORICKÁ EXKURZE 7. B V PRAZE
V den èarodìjnic se vydala
7.B na exkurzi do Prahy, kde
v praxi pou ili své nabyté
vìdomosti z hodin dìjepisu.
Bìhem návštìvy Pra ského
hradu, Malé Strany, Karlova
mostu a Staromìstského
námìstí plnili  áci úkoly
spojené s výukou historie. Je
lepší to vidìt na vlastní oèi
ne koukat jen do uèebnice.
Paní uèitelka byla
spokojená, co všechno si
dìti odnesly z hodin a na
místì dokázaly pou ít.
Poèasí se vydaøilo, a tak
všichni odjí dìli spokojeni
„ lutým“ autobusem.

MÙEME SI KOUPIT MLÁDÍ?
Naše spoleènost prošla za poslední pùlstoletí mnoha velkými
zmìnami. Jednou z nich je úplné pøevrácení nìkterých hodnot. Jako
bychom vzali kabely od baterie a ten, který byl pøipojen na mínus,
pøipojili k plusu a opaènì. Bylo døíve ctìno stáøí a moudrost? Heslem
dneška je mládí, o moudrosti se radìji mlèí. Døíve se a nezdravì
zdùrazòovala poslušnost, dnes se ctí hlavnì nezávislost. Místo
poctivosti vládne vychytralost a králem je ten, kdo pøijde k penìzùm,
ani neví jak.
V televizi a èasopisech se setkáváme s hezouny a vysokými
modelkami se záøivì bílým chrupem a digitálnì vyhlazenými vráskami.
A se èasto podobají plastovým figurínám. To by byl  ivot pro mì, nebo
snad ne? Pomyslí si ka dá druhá a u toho  výká  výkaèku s maximálnì jednou kalorií cukru. Proè nás média masírují kultem mládí a
bohatství?
Jen opravdu málokdo by nechtìl být mladý, krásný, bohatý a úspìšný. Bylo to tak asi v dycky.
Problém je v tom,  e se z médií stal bulvár a veškerý obsah je
podøízen reklamì. A co se jim do toho nehodí, nemá tam místo.
Obrázek uèeného starce uctívaného v pøedminulém století by tì ko
pøimìl masy k vìtším nákupùm. Zato pohledná blondýna - to je zlatý
dùl.
Ale mù eme si opravdu koupit mládí?
Mù eme si koupit rùzné pøípravky, abychom jako mladí vypadali, ale
mládí je v nìèem jiném. Mládí je synonymem pro zdraví,
bezstarostnost a radost ze  ivota. A nic z toho nám pøípravky z reklam
poskytnout nemohou.
Jan Smola, 9. B

POZNÁVACÍ ZÁJEZD – ANGLIE 2014

Ji po osmé se  áci naší školy zúèastnili poznávacího zájezdu do
Anglie. Bìhem pìtidenního zájezdu, který se uskuteènil v termínu 14. 18. kvìtna 2014, se seznámili s pamìtihodnostmi Londýna a ji ního
pobøe í Anglie. V Londýnì jsme vidìli Londýnské oko, Big Ben, budovy
Parlamentu, Westminsterské opatství, výmìnu strá í u královského
Buckingham Palace, èínskou ètvr Soho a mnoho dalších památek. V
odpoledních hodinách zvolili nìkteøí po dlouhém dni mo nost osvì ení
a odpoèinku u památníku lady Diany a nìkteøí prohlídku Natural
History Museum (Pøírodopisné muzeum), kde nás nejvíce zaujala
geologická expozice, v ní jsme si mohli na simulátoru pro ít
zemìtøesení a expozice z pravìku. Vidìli jsme kostry a pohyblivé
Tøída 7.B modely dinosaurù.
Veèer nás èekalo ubytování v rodinách. S napìtím jsme oèekávali,
jakou rodinu budeme mít a zda se s nimi domluvíme. Ráno jsme si
sdìlovali své zá itky a dojmy z rodin.
Další dva dny jsme strávili na jihu Anglie. Navštívili jsme staré
Bylo 2. 5. rybáøské mìsteèko Rye, kde nás zaujaly lodì kotvící na mìlèinì, byl
2014 a chladný toti právì odliv. Z mìsta Rye jsme pokraèovali na køídové útesy
z a m r a è e n ý Beachy Head u mìsta Eastbourne. Je to místo èastých sebevra d.
páteèní den. Po Uvádí se,  e dr í tøetí místo na svìtì v poètu sebevra d. Mnozí z nás si
d l o u h é m kousek útesù vezly domù. Jako poslední jsme navštívili pøímoøské
váhání jsme to letovisko Brighton.
nevzdali a
Celý poslední den jsme pro ili v pøímoøských lázních Hastings. Zde
rozhodli se,  e jsme se na hradì Viléma Dobyvatele vrátili do minulosti a pøipomnìli si
pøeci nejsme z bitvu u Hastingsu v roce
c u k r u
a 1066. Velkým
c y k l o v ý l e t zá itkem byla pronezrušíme.
D o p o l e d n e hlídka pašeráckých
jsme se sešli na parkovišti u Penny a pøinesli všechna zavazadla. Ta autem jeskyní a moøských
putovala do Bílého Potoka. Odpoledne jsme se sešli ve dvì hodiny u akvárií. V odpoledních
kašny a vyrazili smìrem pøes Novou Ves, Mníšek, Oldøichov v Hájích a h o d i n á c h j s m e
Hejnice do Bílého Potoka. Necelých 30 kilometrù jsme zdolali za 2 hodiny nakoupili poslední
a mohlo zaèít naše víkendové dobrodru ství. V pátek jsme ještì stihli dáreèky a suvenýry a
vyšlapat na vodopády Èerného potoka a dokonce ti nejotu ilejší z nás pøed odjezdem domù
vyzkoušeli smoèením teplotu vody. Veèer jsme si k veèeøi opekli buøty a vyzkoušeli teplotu
Atlantského oceánu.
ugrilovali maso.
Pak u nás jen èekala
Po studené noci nás ráno probudilo pošmourné a mokré poèasí. Z
plánovaného výletu na vrcholky Jizerských hor jsme museli upustit. Tak cesta zpìt. S mnoha
jsme se slezli do jedné chatky a dopoledne strávili s filmovou komedií. vzpomínkami a zá itky
Odpoledne se zaèalo poèasí umoudøovat, tak jsme vyrazili do Hejnic a jsme se v nedìli v
Lázní Libverda. Veèer pøišlo pøekvapení v podobì noèní hry. Rozdìleni do odpoledních hodinách
tøí týmù jsme museli nejdøíve objevit mapu, podle souøadnic urèit místo vrátili zpátky domù.
V. Povýšilová
úkrytu daného pøedmìtu, ten najít a pøinést zpìt do tábora. Dva týmy
zvládly úkol na výbornou. Favorizovaný tým zakufroval a dorazil s velkým
èasovým odstupem od dvou pøedchozích, ale úkol splnil a nevzdal to.
Po mrazivé noci nás èekalo krásné sluneèné poèasí. Poklidili jsme chatky
a sbalili si vìci. Kolem desáté hodiny jsme vyrazili na cestu zpìt. V poledne
u všichni zasedli doma k obìdu. Bylo fajn,  e se k nám tentokrát pøidalo i
nìkolik rodièù.
V. Povýšilová, P. Grusman + Dominik, Michal, Standa, Martin, Míša, Pavel,
Matìj, Kaèka, David, Kája, Háòa, Týnka, Terka L., Fíla, Ráïa, Dáòa, Terka
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ŠKOLNÍ KOLO SHM
25. dubna jsme se koneènì doèkali krásného poèasí, a tak jsme vyrazili pomìøit svoje síly v atletice. Vyu ili
jsme nové multifunkèní høištì k zdolání vytrvalostního bìhu. My dívky jsme bì ely 1000 m nebo-li jeden kilák,
kluci kilák a pùl a ti nejmenší
400 m, 800 m. Kluci se
opravdu sna ili a nìkteøí
pøedbìhli celou skupinu i o
jeden okruh. Následoval
bìh na 50, 60 metrù a skok
daleký. Nìkteøí z nás
skákali do písku úplnì
poprvé. Pro prvòáèky je
nároèné bì et, odrazit se a
co nejdále skoèit
do
písku.I my starší jsme mìli
pár nepodaøených
skokù s pøešlapy. Na hod
kriketovým míèkem jsme
se pøesunuli na høištì ve
Školní ulici. Všechny naše
výkony byly peèlivì zaznamenány pro následné vyhodnocení.  áci, kteøí se umístili
nejlépe, nás pojedou reprezentovat v okresním kole SHM, které se bude konat 13.
kvìtna 2014 v Liberci.
Nejlepšími sportovci z mladších  ákù a  ákyò se stali Alenka Málková, Dominik
Kraka a Margarita Vokøálová.

Starší  áci a  ákynì
Vytrvalostní bìh
Aneta Oberreiterová, Patrik Miko
Bìh 60 m
Novotný Dominik,
Kvìtoslava Demeterová
Hod kriketovým míèkem
Aneta Oberreiterová, Patrik Miko
Skok daleký
Aneta Oberreiterová, Patrik Ferenc

ŠKOLNÍ LIGA MINIHÁZENÉ
Ji osmým rokem se úèastníme Liberecké školní ligy miniházené.
Bìhem školního roku nás poka dé èeká pìt turnajù, na kterých se sejde
cca 16 dru stev z rùzných základních škol Libereckého kraje.
Hráèi jsou  áky 2. 5. roèníku. Za náš tým mladších (2.-3. r.) hrál Marek
Kos, Kája Bøezina, Pavel Moravec, Šimon Mucha, Filip Koudelka,
Dominik Horáèek, Filip Grusman a Adam Herr. Za tým starších hráli (4. 5.
r.) Pavel Henzl, Jiøí Èervený, Patrik Rubeš, Jirka Tvrdek, Aneta
Voøíšková, Martin Kašínský, Lukáš Dìdík a Lukáš Adamoviè.
Všichni si zaslou í velikou pochvalu za sportovní nasazení, se kterým
se vrhali do ka dého zápasu. Po celý školní rok vzornì reprezentovali
naši školu a my jsme na nì právem pyšní.
Na konci je nám v dy líto,  e nás musí opustit hráèi z 5. roèníku. Tímto Ti, Pájo, moc
dìkujeme, budeš nám chybìt.
Tým miniházenkáøù s p. uè. J. Øehákovou

COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR 2014 – 3. krajské kolo (15. 5. 2014)
V tomto kole los pøisoudil poøadatelství Základní škole z Velvar, a tak nás èekala opìt dlouhá cesta na turnaj. V naší skupinì byla i ZŠ Barvíøská z
Liberce, tak e se nabízelo cestovat spoleènì jedním autobusem a podìlit se na nákladech
za dopravu. Ètvrtým ve skupinì byla škola z Èelákovic. Termín nám bohu el nepøál,
proto e tøi klíèoví hráèi byli na jiných akcích, tak e jsme povolali zálohy a doufali ve štìstí.
Kdy jsme dorazili do Velvar, byli jsme informováni o tom,  e Èelákovice nedorazí, a tak
jsme mìli jisté tøetí místo. První zápas jsme nastoupili proti místní ZŠ. Chvíli nám trvalo,
ne jsme našli optimální sestavu, ale to u jsme prohrávali 0 : 1. Pak se však hra zlepšila a
podaøilo se nám srovnat nádherným gólem Dana Ïuriše na 1 : 1. Bohu el jsme poté
inkasovali laciný gól, díky kterému jsme nakonec prohráli 1 : 2.
Na druhý zápas nastoupili naši soupeøi a byl vidìt jasný rozdíl, který ZŠ Barvíøská
pøetavila ve vítìzství 4 : 1.
Náš druhý, a tedy i poslední zápas byl se ZŠ Barvíøská. Nastoupili jsme ve vyladìné
sestavì a sna ili se dr et krok. I tak jsme první poloèas prohrávali 0 : 2. Pak ji kluci spíš
experimentovali se sestavou, co však k zlepšení nevedlo, tudí jsme nakonec prohráli 0 :
5.
Kluci podali vynikající a hlavnì obìtavý výkon, za co si zaslou í velké podìkování.
Pøedevším je však dùle ité ocenit,  e se v letošním roèníku dostali mezi 32
nejlepších škol v republice z celkem asi 1200 pøihlášených.
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