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Sbírka pro Ukrajinu byla úspěšná 

     Na pomoc válkou postiženým obyvatelům Ukrajiny jsme ve "Sbírce na 

pomoc Ukrajině" od 1. 3. do 11. 3. vybrali 36.752,-Kč. Peníze jsme odeslali 

na účet ČČK.  
     Děkujeme všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy za projev solidarity 

s Ukrajinou. 

Vlastimil Říha 
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Výlet do zážitkového parku Zeměráj 

     30. září jsme s druháčky vyrazili do 

zážitkového parku Zeměráj.   Ve chvíli, 

kdy jsme prošli branou, ocitli jsme se 

v době prvního osídlení naší vlasti 
v době starých Slovanů. Přivítala nás 

vědma a bylinkářka Lada, která se 

stala naším průvodcem po dějinách. 
     Dozvěděli jsme se, jak si lidé vybírali 

místo, kde založit svou osadu.  Jak 

obdělávali půdu a uchovávali zásoby. 
Prohlédli jsme si sýpku, obilné jámy a 

pec na chléb. Paní Lada nám předvedla 

zpracování vlny a lnu na nitě a tkaní 
látky. Děti si vyzkoušely umlít mouku 

z obilí na kamenném mlýnku. Dále 

jsme viděli výrobu hliněných nádob a 

nahlédli jsme i do dobových obydlí. 
     Svačinu si děti snědly v krčmě 

středověké vesnice, kde si mohly hrát 

na pekaře, kováře, obchodníky a 
loutkáře. 

     Po svačině děti hledaly správnou 

cestu bludištěm z klád a řešily hlavolamy a hádanky. 
     S parkem jsme se rozloučili stezkou Naboso, kde si děti vyzkoušely svou 

obratnost na přírodních překážkách a svůj důvtip při plnění úkolů.    

M. Dřevová, L. Tučková 
 

Jihočeské zemědělské muzeum Netěchovice 22. 9. 2021 

Řemeslný program – OBILÍ 

    V úvodu programu na děti čekala komentovaná prohlídka interaktivního 

muzea. Cílem prohlídky bylo dětem ukázat propojení zemědělství s 

každodenním životem, které je v moderní společnosti stále méně viditelné. Děti 
byly velmi překvapeny, když v truhle, kde se měl ukrývat poklad – byla půda. 

Půda, něco, co pokládáme za samozřejmou součást našich polí a zahrad.  Jde 

ale o opravdový poklad. Jediný centimetr úrodné ornice vzniká i více než 
stovku let. Při komentované prohlídce bylo dětem vysvětleno, jak náročnou 

práci měli naši předkové, kteří neměli vymoženosti dnešní doby. Jak si lidé 

vážili půdy a jejích darů, jak dokonale znali koloběh a zákonitosti přírody. 
Bohužel dnes člověk půdu svou činností znečišťuje a vyčerpává, zároveň ji 
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neustále zabírá a stále větší plochu zastavuje. V rámci odpoledního programu 

OBILÍ se děti dozvěděly, čím vším musí projít obilné zrno, než se z pole dostane 
na náš stůl. Vyzkoušely si výmlat obilí cepem, čištění obilí na fukárku, mletí 

mouky na kamenném mlýnku a nakonec si z mouky upekly obilné placky. 

Po ukončení výukového programu čekala na děti odměna – zadováděly si       v 

agrohopsáriu, které bylo plné sena a prolézaček z balíků slámy. 

Na závěr si děti mohly v malém místním obchůdku koupit drobné občerstvení 

a suvenýry. 

Řemeslný program  - OVČÍ VLNA 

  V úvodní části projektového dne na děti čekala komentovaná prohlídka 

muzea. Jednotlivé části expozice byly zaměřené na přípravu půdy, setí, 

sklizeň, zpracování zemědělských produktů a řemesla. Děti zde využívaly 

interaktivní a hrací prvky, aby pochopily spojitosti, že chléb se peče z mouky, 
která se vyrábí z obilí. Děti si mnohdy ani neuvědomují, že zemědělci pracují 

za každého počasí, v průběhu celého roku, že musí zajistit, aby zvířata měla 

dostatek potravy, vody a byla v bezpečí na pastvinách i ve stájích, kde žijí. 
Hlavním tématem projektového dne bylo zpracování ovčí vlny. Děti se 

dozvěděly zajímavé informace o zvířatech, která se chovají kvůli své srsti. 

Viděly, že po ostříhání je potřeba získanou vlnu roztřídit podle kvality. Pokud 
jsou ovečky z čistého prostředí, tak se můžeme pustit do předení rovnou a 

vlnu vypereme až poté. Vyzkoušely si činnosti spojené se zpracováním – česání 

ovčího rouna, předení a hlavně plstění – suché a mokré. Každé dítě si odneslo 

plstěný výrobek domů pro radost. 

Na závěr programu si děti mohly zadovádět na dvoře v Agrohopsáriu.  

V malém místním obchůdku si před odjezdem zakoupily drobné 

suvenýry.           

M. Jonášová 

 

PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

     Pedagogický pracovník + odborník z praxe společně sestavili plán 

projektového dne 20. září odpoledne. Tématem bylo využití, funkce a 
ochrana lesa, využití stromů-zpracování dřeva.  

      Úvodem jsme si děti vyzkoušeli, jak dobře znají stromy - podle větví 

rozeznávaly různé druhy jehličnatých i listnatých stromů. Byly 
seznámeny  s tím, kde se pěstují sazenice stromků (lesní školka), co to je 

oplocenka, kdo je to lesník (má na starosti les), myslivec (pečuje o zvěř)  a 

dřevorubec (dělník pracující na těžbě dřeva - při kácení stromů), jak a proč 

začne strom usychat, když ho napadne lýkožrout. 
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      V další části programu pan Ambrož ukázal dětem potřeby pro dřevorubce 

– například průměrku, zvedací kleště, měřící pásmo, obracák, klín, kalač, 
druhy seker - protože jednotlivé typy seker se od sebe liší hmotností, délkou 

topůrka, úhlem a tvarem ostří, dále jaké ochranné oblečení musí dřevorubec 

mít..atd. Děti  měly možnost si hodně věcí i prakticky zkusit. Byly seznámeny 
i s bezpečností při pohybu v lese a na skládkách dřeva. 

     Na závěr programu děti čekala ukázka práce motorovou pilou. 

     Pedagogický pracovník pak s dětmi vyplnil ještě připravené pracovní listy, 
kde si děti shrnuly své nabyté vědomosti z projektového dne. 

     Dětem se program velmi líbil a myslíme si, že si z tohoto dne odnesly řadu 

zajímavých informací.      

M. Jonášová 

Příměstské tábory 2021 

1. turnus (26. - 30. 7. 2021) „Indiánský prázdninový týden“ 

Tento týden se celý nesl v indiánském duchu. Každý den jsme se proměňovali 

v indiány a indiánky…. Vyráběli jsme si indiánské čelenky, obleky, náramky i 

náhrdelníky, vlastní dřevěné tomahawky a lapače snů.                O indiánech 
jsme si povídali a zkoušeli je i napodobit. Učili jsme se střílet z luku, házet 

oštěpem i tomahawkem na cíl. Tančili jsme indiánské tanečky, stopovali 

zvířata a lovili bizony. Fajn odpoledne jsme prožili i  v přírodě, kde naše 

indiánky sbíraly léčivé bylinky a indiáni rozdělali oheň a vařili v kotlíku 
bylinkový čaj. V opravdu velkém horku, které přetrvávalo celý týden, jsme se 

samozřejmě koupali nejen v bazénku,  ale i na nedaleké plovárně a jeden den 

jsme jeli na výlet do Jump arény Tábor.  
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2. turnus (2. - 6. 8. 2021) 

Den prvý byl plný her - dokázal z dvaceti dětí vytvořit jedinou a dobře fungující 

partu, kdy silnější a starší pomáhali slabším a mladším. Druhý den jsme se v 
Součkově domě dozvěděli, jak žili lidé na nedalekých Blatech. Na věž kostela 

svatých Petra a Pavla zvládli vystoupit úplně všichni a užili si krásného 

výhledu po okolí našeho města. Cesta po schodech dolů se ukázala být těžším 

oříškem, ale s dopomocí byla hravě zvládnuta. 

Ve středu jsme vyrazili vláčkem do Tábora, abychom se přesvědčili, že Žižkovo 

náměstí je krásné také při pohledu z kostelní věže, výstup i sestup jsme už 

zkušeně zvládli. Táborské katakomby nebyly strašidelné, jak jsme se obávali, 
jenom tajemné, a to se nám moc líbilo.  Ti odvážnější z nás vstoupili bez větších 

obav i do podzemí plného strašidel, duchů a kvílení. Při zpáteční cestě ve vlaku 

propukla malá diskotéka, i pan průvodčí pochválil naše „fajn“ děti. 

Špatné čtvrteční počasí nevadilo, v tělocvičně jsme si při různých soutěžích a 

míčových hrách dali pořádně do těla. Následovalo odpočinkové odpoledne      s 
vyhlášením vítězů a malbou na kameny. Vlastnoručně připravená svačina 

chutná lépe - chceme věřit, že to naši táborníci praktikují také doma. 

Poslední dopoledne bylo věnováno opět sportu. Na oválu za řekou Lužnicí jsme 

si zajezdili na koloběžkách, kolech i na bruslích. Při závěrečné diskotéce tekla 
limonáda proudem, nechyběly brambůrky ani popcorn. Tancovalo se, zpívalo, 

rozdávaly se památeční fotografie, účastnické diplomy, balíčky s překvapením 

i vlastnoručně vytvořená malá výtvarná dílka. 

Byl to týden plný legrace, zábavy i poučení, líbil se dětem i vedoucím,                

takže stojí za to vše zopakovat. 

3. turnus (9. - 13. 8. 2021) 

Od 9. do 13. srpna 2021 se konal třetí turnus příměstského tábora. Tento 
týden nám počasí opravdu přálo. Dopoledne jsme trávili tancováním a 

sportováním, buď v tělocvičně nebo venku na hřišti, kde jsme si  zahráli i 

fotbal. Po obědě jsme si chvilku odpočinuli a pak hurá do bazénu, který nás 
příjemně zchladil. Podnikali jsme výlety po okolí Soběslavi. Byli jsme se 

podívat u Chlebova na starý kamenný most, na Čejnově jsme si opekli buřtíky 

a samozřejmě jsme nezapomněli navštívit ani soběslavskou rozhlednu. 

O naše plná bříška se celý týden staraly paní kuchařky ze školní jídelny, které 
nám připravovaly nejen výborné obědy, ale i dopolední a odpolední zdravé 

svačinky. 

Myslíme si, že jsme si tento týden všichni skvěle užili a měli jsme možnost 

poznat školu i trochu z jiné stránky. Nejen jako místo, kde se během školního 
roku učíme všechno možné i nemožné, ale poznali jsme, že se zde dají krásně 

trávit i letní prázdniny a navazovat nová kamarádství. 
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4. turnus (16. - 20. 8. 2021) 

Den prvý byl plný her - 

dokázal z dvaceti dětí 
vytvořit jedinou a dobře 

fungující partu, kdy silnější 

a starší pomáhali slabším a 
mladším. Druhý den jsme se 

v Součkově domě dozvěděli, 

jak žili lidé na nedalekých 
Blatech. Na věž kostela 

svatých Petra a Pavla zvládli 

vystoupit úplně všichni a 

užili si krásného výhledu po 
okolí našeho města. Cesta po 

schodech dolů se ukázala 

být těžším oříškem, ale s 
dopomocí byla hravě 

zvládnuta. 

Ve středu jsme vyrazili vláčkem do Tábora, abychom se přesvědčili, že Žižkovo 

náměstí je krásné také při pohledu z kostelní věže, výstup i sestup jsme už 
zkušeně zvládli. Táborské katakomby nebyly strašidelné, jak jsme se obávali, 

jenom tajemné, a to se nám moc líbilo. Ti odvážnější z nás vstoupili bez větších 

obav i do podzemí plného strašidel, duchů a kvílení. Při zpáteční cestě ve vlaku 

propukla malá diskotéka, i pan průvodčí pochválil naše „fajn“ děti. 

vedoucí příměstských táborů 

Dřevořezbář  

Ve středu k nám zavítal řezbář Jan Ambrož, který si pro děti připravil program 

na celé dopoledne. Seznámil je s profesemi -  kdo je to  lesník, hajný, myslivec, 

dřevorubec – a co takový dřevorubec ke své práci všechno potřebuje – děti si 
spoustu věcí prohlédly 

a vyzkoušely (lesnické měřící pásmo, lesnické průměrky - šuplery, lesnické 

zvedací kleště, ochranné pomůcky atd.).  Nakonec dětem ukázal, jak  se dá 
během chvíle  vyřezat socha psa  motorovou pilou. 

Odpoledne jsme pak strávili na dětském hřišti  na sídlišti Svákov. 

Ve čtvrtek ráno nás čekal celodenní výlet  do OBLUDIŠTĚ u Dolní Pěny – jedná 
se  

o největší keřové bludiště ve střední Evropě. Během putování mezi habrovými 

keři děti hledaly 6 OBLUD. Zbytek odpoledne si užily na krásném hřišti 

s neobyčejnými prvky. 

V pátek jsme pokračovali v soutěžích, pak jsme opékali  buřty, děti skákaly 

na trampolíně, hrály badminton a celé dopoledne si krásně užily. Po obědě 
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následovalo vyhlášení soutěží a rozdávání drobných odměn. Také nás pak 

čekal úklid herny a tím náš týden plný výletů a zábavy skončil. 

kolektiv pracovníků ZŠ 

 

 

KINO – Život stromů, Polaris 

     Dne 4. října 2021 se děti ze 3.tříd zúčastnili v rámci školní družiny 

projektového dne. Do naší školy zavítal pan Daniel Motyčka se speciálním 

mobilním planetáriem – „kinem“, v němž děti zhlédly vzdělávací filmy. 
     První film pojednával o funkcích a významech stromů pro člověka. Jak si 

stromy vyrábí potravu, co je to fotosyntéza, k čemu je kořenový systém a jak 

se dostane voda až do koruny stromu.   

     Druhý film pojednával o Slunci, hvězdách, planetách, polární záři a 
souhvězdích, o rozdílech mezi severním a jižním pólem. 

     Součástí projekce byl i odborný výklad k tématu, pracovní listy a závěrečná 

diskuze s dětmi. 
     Tato okouzlující animace se dětem velmi líbila.            

Monika Jonášová 
 

Halloweenské odpoledne ve školní družině -  3.třídy –  pondělí 

25.10.2021 

     Pro děti byly na několika stanovištích připraveny různé úkoly 
-  přenášení  obrázků brčkem, lovení pavouků a hadů, děti si vybraly plastové 

vajíčko a v něm byl schovaný další úkol, dále skládaly obrázky atd.  Za každý 

splněný úkol obdržely na kartičku se svým jménem malého pavoučka. Po 

splnění všech úkolů dostaly děti drobnou odměnu.  
     Na úplný závěr halloweenského odpoledne 

na děti čekalo drobné občerstvení a film. Myslím 

si, že si děti halloweenský program užily.     
Monika Jonášová 

 
 
 
 
 
 

Projektový den - Hvězdárna a Planetárium 

České Budějovice 
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V rámci projektového dne ŠD jsme s našimi prvňáčky ve středu 13. října 

2021 vyrazili na exkurzi do českobudějovické Hvězdárny a planetária, které 
letos slaví již 50 let od svého otevření. Cílem projektové výuky bylo 

seznámení se 

s objekty denního i 
nočního nebe. 

V kinosálu 

s kvalitním 
ozvučením a 

pohodlnými sedadly 

tak děti měly 

možnost vidět 
Slunce, Měsíc, 

planety sluneční 

soustavy, hvězdy, 
obrázky souhvězdí, 

různé animace i 

celooblohová videa. 
Děti zvládly 

základní orientaci 

na noční obloze a 
naučily se rozeznávat hvězdné nebe. Na noční obloze už tedy umíme najít 

šest souhvězdí: Velká medvědice, Malý medvěd, souhvězdí Orion, souhvězdí 

Jižní kříž, královnu Kasiopeju a Kuřátka. Závěrem jsme se dozvěděli 
informace o nejjasnější hvězdě Polárce, též nazývané Severka, která byla 

v minulosti důležitým orientačním bodem pro cestovatele i mořeplavce. 

Spolehlivě nám vždy ukazuje směr k severu. 

     Komentář byl přizpůsoben žákům prvního 
ročníku. Byl veden formou cílených otázek 

k chápání základních astronomických faktů 

tak, aby byly děti následně schopny 
samostatné orientace na hvězdném nebi. 

     Po skončení programu byl pro prvňáčky 

velkým zážitkem i samotný nákup 
upomínkových předmětů ve vstupní hale 

planetária, stejně jako cesta autobusem. 

Společně jsme si středeční odpoledne náramně 
užili. 

                    Š. Kovářová, V. Rončáková 

 

Výtvarné tvoření – land art  

     Hřeje teplé podzimní slunce a technické 

služby zatím neshrabaly listí. To jsou ideální 

podmínky pro to, abychom ve výtvarce na čas 
odložili tempery a štětce a pracovali venku 

přímo s barvami přírody. Takové tvoření má i 

svůj název - land art (vyhledejte si!) - a vy 
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posuďte sami, jak se to třídám 9.A, 6.B a 5.A povedlo.   
R. Žák 

 

 

Florbal chlapci mladší a starší 

     V listopadu se družstva 

mladších a starších chlapců 

zúčastnila okresního kola ve 

florbalu v Sezimově Ústí. Oba 

naše týmy si vedly podobně a 

obsadila shodně 4. místa. 

Chlapcům děkujeme za 

reprezentaci školy.   

J. Podlaha 

 

 

Projektový den – výroba mýdel 

     Ve  čtvrtek  25.11.2021 přijela paní Gabriela Vlková s výukovým 

programem, který  podporuje dětskou tvořivost, a tím byla výroba mýdel. 

Dětem bylo vysvětleno objevení a význam mýdla v historii lidstva, z čeho se 
mýdlo vyrábělo a 

vyrábí dnes, proč je 

doma vyrobené 

mýdlo lepší než 
kupované. Děti 

pracovaly 

s rozpuštěnou 
mýdlovou hmotou a 

samy si vybíraly, jak 

bude jejich mýdlo 
vypadat -  barvy, 

vůně a tvary 

silikonových 
forem.  Děti měly 

z vyrobeného mýdla 

nesmírnou radost a 

každý si svůj 
originální výrobek 

odnesl domů.  

Monika Jonášová 
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Florbalový turnaj     

Čeps cup 

     Ve středu 1.12.2021 se ve 

sportovní hale v Soběslavi 

uskutečnilo okresní kolo 

florbalového turnaje Čeps 

cup, kterého se účastnilo šest 

týmů. Naši školu 

reprezentovali chlapci 4. a 5. 

tříd. Z důvodů 

epidemiologicky ztížených 

podmínek byl turnaj svolán 

narychlo a chlapci neměli 

možnost společně trénovat.            

I přesto podali chvályhodný výkon a umístili se na 5. místě. Tímto jim 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

M. Dřevová 

Finanční gramotnost - školní kolo 

     V letošním školním roce se naše škola již po deváté zapojila do celostátní 

soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje MŠMT. V oblasti peněžní, 
cenové a rozpočtové soutěžili          ve 

školním kole všichni žáci II. stupně 

v rámci předmětu informatika. Ve 
školním kole zvítězil Jakub Adam 

z 9. B, na druhém místě byla Adéla 

Buřičová ze 7. B a David Vlnatý z 8. 
A se stejným počtem bodů, ale s 

delším časem řešení. Tito žáci 

budou reprezentovat naši školu 
v okresním kole společně jako 

družstvo.    

E. Radostová 

Projektový den – Učení, které baví 

     Ve dnech 13. a 15. 12. 2021 zavítala na naši školu paní Havlíčková se 

zábavně vzdělávacím programem  a s centrifugou na barvy. Zde děti otáčením 

kliky (odstředivou silou) a nanášením barev vytvářely  krásné vzory, které 
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následně přenášely na plátěné tašky.  Domů si tak odnesly krásný 

a  praktický dárek. Součástí odpoledne byla i spousta stanovišť 
z polytechnických, didaktických pomůcek a pomůcek k procvičení jemné       i 

hrubé motoriky. 

  Za ŠD 2. a 3. třídy Monika Jonášová a Martina Dřevová 

Projektový den - Drátenictví 

     Dne 9.12.2021 se uskutečnil další 

projektový den ve školní družině. Opět nás 
navštívila paní Gabriela Pejšová Vlková, 

tentokrát s programem drátenictví. Nejprve 

si s dětmi povídala o historii drátenictví, 
proč vzniklo, kde bylo zastoupeno a co 

takový dráteník všechno vlastně uměl. 

Následovala malá ukázka  výrobků, forem 
na  drátování, nářadí, materiálů. 

     Děti si za pomoci formy vyrobily 

krásného andílka, kterého si odnesly domů 
jako dárek rodičům.  

ŠD - třída 3.A a 3.B.  Monika Jonášová 

 

 

 

 

Exkurze 4. roč. do Husitského muzea v Táboře 

 

     27.1.2022 se žáci ze 4. tříd vydali do Husitského muzea v Táboře, které se 
nalézá v budově Staré radnice na Žižkově náměstí.  Dětem bylo velice 

zajímavou formou přiblíženo období husitství. Dostaly spoustu odpovědí na 

otázky - např. Kdo jsou husité? Co znamená přijímání pod obojí? O kolik let 
se musíme vrátit, když mluvíme o pozdním středověku? Kdo byli Jan Hus a 

Jan Žižka? Jak válčili husité a proč bylo tak těžké je porazit? Děti zhlédly i 

působivý film o situaci před vypuknutím husitského hnutí. Rozestavěné 

figurky ve vitrínách dětem pak ještě více přiblížily jak vypadala středověká 
husitská bitva. Dále si děti měly možnost vyzkoušet válečnou kroužkovou 

košili a viděly i repliky husitských zbraní. 
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     Na závěr si děti zahrály na badatele. 

Dostaly historický předmět a badatelský 
pracovní list. Nejprve měly zapsat o jaký 

předmět by se mohlo jednat a k čemu 

vlastně sloužil. Po napsané vlastní 
hypotéze musely děti daný předmět v 

expozici nalézt a ověřit si svůj odhad. Po 

nalezení badatelský protokol pak 
správně vyplnily (co to vlastně bylo, k 

čemu předmět sloužil,     z čeho byl 

vyroben, z jaké doby pochází). 

za 4.třídy Mgr. Alena Říhová a Monika 
Jonášová 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Plavecký výcvik třetích tříd 

 
     Minulý školní rok nám 

epidemická situace nedovolila 

jezdit na výuku plavání do bazénu 

v Jindřichově Hradci. Byli jsme 
proto velmi rádi, že jsme si to letos 

užili se vším všudy. Někteří z nás 

ještě plavat neuměli a díky 
plaveckému výcviku se to naučili, 

i když třeba s pomůckou. Kromě 

výcviku jsme mohli také za 
odměnu využívat relaxační zónu. 

Nejvíce nás samozřejmě bavil 

tobogán a divoká řeka. Deset lekcí 
jsme ukončili závody, kde jsme 

ukázali, jak zdatní už jsme plavci. 

Nebylo pro nás tak důležité 

zvítězit, ale hlavně se zúčastnit. 
Pro letošní rok jsme plavání zvolali 

už třikrát nazdar a těšíme se opět 

na další lekce v příštím školním 
roce.  

 
za žáky třetích tříd jejich třídní 

učitelky 
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Školní kolo recitační soutěže 

   Ve středu 16. 2. 2022 se 

žáci prvních až pátých tříd 
ZŠ, tř. Dr. E. Beneše 

zúčastnili školního kola 

recitační soutěže. Svým 
přednesem zaujaly 

především žákyně čtvrtých 

tříd. Za snahu a účast 
děkujeme všem 

přednášejícím. 

     V okresním kole nás 

bude reprezentovat Nina 
Bušilová ze třídy 4. B. 

Přejeme jí mnoho úspěchů. 

                                                            
       Mgr. Renata Šrubařová 

Biologická olympiáda 
     Ve čtvrtek 17. 2. soutěžilo 13 žáků 6. a 7. tříd a 19 žáků 8. a 9. tříd 
v Biologické olympiádě. Poznávali rostliny a živočichy a odpovídali na otázky 

v testu tematicky zaměřeném 

„Jak přežít zimu“. 
     Nejúspěšnější v kategorii D 

- mladších žáků byl Samuel 

Škvára ze 7. C, který získal 
46,5 bodu, jako druhá se 

umístila Adéla Buřičová ze         

7. B se 44,5 body a třetí byla 

Vendula Mojžíšová ze 7. A se 
40 body. 

     Nejúspěšnější v kategorii C 

- starších žáků byl Michal 
Bursík z 8. C, který získal 43 

bodů, druhé místo obsadila 

Pavlína Kalabová z 9. B s 39 
body a třetí byl David Kučera 

z 8. B s 34,5 body. 

Gratulujeme a všem žákům děkujeme za účast.   
Mgr. Eva Radostová 

 


