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Sportovní den 

 

 

První den ve škole – patroni vítali prvňáčky 
 

Jak jsem se stal patronem 
Na konci třetí třídy nám paní učitelka Ryšánková řekla, ţe se staneme patronem budoucích 

prvňáčků. Oznámila nám, ţe kaţdý dostane na starost jednoho prvňáčka. Můj bratr právě do 

této třídy nastupoval, tak jsem se stal jeho patronem. Pro kaţdého jsme měli vyroben kornout, 

kde měl překvapení. Já jsme mu tam dal bonbóny a pero. Bratra jsem odvedl do naší bývalé 

třídy a ukázal mu, kam si má sednout. Děvčata z mé třídy kaţdému prvňáčkovi dávala 

květinu. Po uvítání prvňáčků jsme odešli do naší nové třídy, kde nás přivítala naše nová paní 

učitelka. Druhý den jsme šli předat prvňáčkům kornouty. Moc se jim to líbilo. Třetí den se 

přišli podívat zase oni na nás. Doufám, ţe se prvňáčkům bude líbit v naší škole tak, jako se 

líbí mě. 

Vašík Kopáček 

Jsem patronkou dvou holčiček. Zatím o nich moc nevím. Holčičky se ještě stydí. Potkáváme 

se a pak se pozdravíme. To je zatím všechno, co mohu o své patronaci říci. 

Anička Novotná 

Velké prázdniny uţ skončily a bylo pondělí. A všichni museli do školy. My, čtvrťáci, jsme 

vítali nové prvňáčky. Měla jsem z toho dobrý pocit. To proto, ţe tito malí potřebují kamarády. 

A tak jsem se stala patronkou. Budu se snaţit být lepší neţ patron, kterého jsem měla já. 

Lenka Čudová 

První den školy  jsme netrpělivě vyčkávali, aţ paní učitelka Ryšánková odpoví na dotazy 

rodičů nových prvňáčků. Ale čekali jsme marně. Nakonec jsme prvňáčky vítali aţ druhý den. 

Bylo jich tolik, ţe někdo musel mít prvňáčky dva. Kaţdému jsme dali kornout s bonbóny. 

Měli velkou radost. Potom jsme si s nimi povídali o tom, jak to chodí na naší škole. Na 

rozloučenou jsme si všichni zazpívali písničku „Skákal pes, přes oves“ a pak jsme se vrátili 

do své třídy. Za několik dní  přišlo velké překvapení. Prvňáčci nás přišli navštívit a vyrobili 

pro nás krásné záloţky do kníţek. Já ji pouţívám na čtení školní čítanky. 

 Kateřina Brhlíková, 4.C 
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Byli jsme na dopravním hřišti 
 

Ve středu 10.září jsme byli s celou třídou na dopravním hřišti. Nejdříve nám 

pan policista Brzák vysvětlil pravidla silničního provozu a pak jsme dostali 

úkol. Kaţdý z nás si měl vybrat dopravní značku. Já jsem si vybrala značku 

Stůj, dej přednost v jízdě.Všem dětem jsem řekla, ţe musíme jako správní řidiči vţdy na 

křiţovatce zastavit. Kdyţ nás všichni spoluţáci poučili, teprve potom jsme si mohli půjčit 

kolo, motokáru nebo koloběţku. Jezdila jsem na motokáře a chvíli na koloběţce. Na 

dopravním hřišti se mi moc líbilo.  

Tereza Zachová, 3.B 

Na dopravním hřišti byly motokáry, kola i koloběţky. Pan policista pustil dětem semafory a 

po vysvětlení pravidel bezpečnosti  a dopravních značek si mohli spoluţáci vybrat, na čem 

chtějí jezdit. Já jsem  měla smůlu, protoţe jsem měla nohu v sádře. Pan učitel si všiml, ţe 

jsem smutná a dovolil mi, ţe kdyţ budu opatrná, mohu dělat chodce. Nakonec jsem byla ráda, 

ţe jsem s dětmi šla.  

Aneta Mertová, 3.A 

Na dopravním hřišti se mi líbilo. Naučil jsem se některé dopravní značky  a zajezdil jsem si 

na motokáře i na koloběţce. Do nikoho jsem nenaboural.  

Lukáš Balšánek, 3.C 

S naší třídou jsem byl na dopravním hřišti. Všem nám půjčili kola a přilby. A mohli jsme 

vyrazit na dětskou silnici. Je skoro stejná jako pro normální provoz. Všude značky, přechody 

pro chodce, semafory a kruhový objezd. Naučili jsme se při práci na silnici pouštět kola, co 

jezdila proti nám. Byla to príma příprava na velkou silnici. 

Vítek Patočka 

Učili jsme se jezdit podle semaforů. Někdo jezdil na kole a někdo na koloběţce. Naučili jsme 

se, jak správně odbočit na křiţovatce, určovali jsme dopravní značky. Na dopravním hřišti se 

mi líbilo, je to dobrý trénink do skutečného provozu. 

Lukáš Kruliš 

Na dopravním hřišti se mi moc líbilo. Bavilo mě, jak nám pan Brzák rozdal lístečky a my 

jsme je cestou vyplňovali. Číslice byly nalepeny na dopravních značkách. Potom jsme se 

naučili dávat jiným řidičům pokyn. V učebně jsme se naučili zase něco nového. 

Ondra Moc 

Na začátku školního roku jsme byli s paní učitelkou na dopravním hřišti. Hráli jsme hru. 

Kaţdý dostal lísteček s čísly a názvy dopravních značek. Jezdili jsme  na kolech. Na kaţdé 

dopravní značce bylo číslo. Po projetí okolo značky jsme na lístek dopsali k číslu název 

značky a nebo k názvu značky číslo. Na konci hry jsem na svém lístečku zjistil asi pět chyb. 

Bylo to náročné i zábavné. Určitě lepší neţ vyučování.  

Martin Johanides 

 

Exkurze 
 

Dne 16.9. jsme byli na exkurzi v TPCA. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a poučného. 

Nejprve nám promítali dva filmy. První byl o vzniku a stavbě továrny a druhý o výrobě aut 

v ní. Vyrábí se zde malá auta značky Toyota, Peugeot a Citroen. Tato továrna má pět 

částí – lisovnu, svařovnu, lakovnu, final 1 a final 2. Nejzajímavější byla lakovna, 

ale tam jsme se nemohli podívat, protoţe jsou zde přísné hygienické předpisy. 

Proces lakování jsme tedy viděli jen na videu. Po shlédnutí filmů jsme 

dostali helmy, brýle a sluchátka a projíţděli jsme elektrickým vláčkem 

továrnou. 
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Za jednu směnu se zde vyrobí 580 – 600 aut. Pracuje se tu na dvě směny. Všude bylo spousta 

zaměstnanců a některou práci zastávají jen roboti bez lidské obsluhy. 

Moc se nám tato exkurze líbila a doporučili bychom ji všem. 

Ţáci z 5.C 

 

Pohádky – soutěžní práce 
 
Simona Jandáková, V.B 

Dlouho jsem přemýšlela, do jaké pohádky bych se chtěla probudit. Aţ mě napadla  krásná 

pohádka od Karla Jaomíra Erbena – Zlatovláska. Ale ještě mě napadla mnohem krásnější 

pohádka O lásce a kráse. Rozhodla jsem se, ţe bych se chtěla probudit do pohádky O lásce a 

kráse. Pohádka je o dvou sestrách, jedna je princezna a druhá je pradlenka a nevědí, ţe jsou 

sestry. Princezna chce být pradlenkou a pradlenka princeznou. Jejich babička jim dá kouzelné 

jablíčko, obě ho snědí a z pradlenky byla princezna a z princezny pradlenka. Obě nakonec 

poznaly, ţe je jim lépe, kdyţ jsou ve své kůţi. A tak si vyměnily šaty a ţily šťastně aţ do 

smrti. 

Chtěla bych se tam probudit, protoţe bych chtěla poznat, jaké to je být pradlenkou a 

princeznou. Chtěla bych být pradlenkou. Doufám, ţe se mi to někdy splní. 

 

Jana Veselá, V.B 

Chtěla bych se jednou probudit v pohádce Včelka Mája. Mým přáním by bylo stát se hlavní 

postavou – malou včelkou Májou. Je škoda, ţe lidé neumějí létat. Proto bych se ráda 

probudila a mohla létat z květu na květ, zaţívat dobrodruţství na palouku a večer jít spát do 

postýlky v úle. Bylo by to určitě moc hezké a poučné, protoţe pracovité včelky by mohly jít 

lidem příkladem. Proto budu nadále doufat, ţe se mi to někdy splní. 

 

Jan Tvrdý, V.B 

Já bych se chtěl probudit v pohádce Byl jednou jeden život, protoţe je to moje nejoblíbenější 

pohádka co znám. Je hodně poučná a všichni se z ní mohou mnoho uţitečného o těle dovědět. 

Já bych se chtěl stát malou červenou krvinkou a cestovat po 

celém těle. Cestovat ţilou a poslouchat vyprávění profesora 

Globuse – to je 90ti denní červená krvinka. To je u červených 

krvinek hodně, protoţe krvinky se doţívají nejvýše 100 dní. 

Nejraději mám, kdyţ profesor Globus vypráví o levé stěně 

srdce a o všem, co v těle je – jako například o společném 

cestování s tuky, cukry, bílkovinami, vitamíny. Doufám, ţe se 

mi to jednou splní. 

 

Daniel Černý, V.B 

Chtěl bych se probudit jako malá barevná rybička do pohádky Hledá se Nemo. Pomáhal bych 

Nemovu tatínkovi hledat Nema. Přitom bychom proţívali spoustu dobrodruţství. Skákal bych 

po medůzách jako po plovoucích polštářích, letěl bych obrovským proudem jako na tobogánu, 

prchal bych před divokým a zlým ţralokem a potkal bych stoletého moudrého ţelváka. A 

hlavně bych poznal spoustu nových věcí v podvodním světě. 

Chtěl bych to proto, protoţe rád plavu, protoţe mám rád dobrodruţství plná  záţitků, mám rád 

spoustu legrace. 
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Sportovní den 
 

Co zjistili naši mladí novináři 
Nejmladší novináři, kluci a holčičky ze 2. a 3. tříd, si na vlastní kůţi 

vyzkoušeli, co obnáší povolání novinářů. Na dnešní práci se museli 

dopředu připravit. Nachystali si pro naše sportovce všetečné otázky a pak 

vyrazili do terénu. Snaţili se pro vás, čtenáře, zachytit jejich pocity, přání i 

obavy, sportovní prohry i vítězství.. Jak se jim dařilo, posuďte sami. 

Na otázky odpovídali Eliška Kuklíková, Michal Hejduk, Amálka Dvořáková z 2.C, Nikola 

Volencová, Karolína Matoušková, Sára Koděrová z 3.A, Tereza Hukalová, Ladislav Levčík, 

Míša Gavorová z 3. B, Ludovít Poloma, Šárka Tichá, Michala Hrabáková, Juraj Čikoš, Verča 

Tupá z 3.C, Petra Chaloupková z 5.A, Honza Tvrdý z 5.B 

Jak ses na dnešní závody připravoval/a? Trénovala jsem hod míčkem. Ve skoku do dálky. 

Běhal jsem na hřišti. Netrénovala jsem. Trénovala jsem hod míčkem.  

Co děláš ve volném čase? Chodím na balet  a kreslení. Věnuji se aerobiku. Ve volném čase 

hraji fotbal. Ráda tancuji. Hraji si venku s kamarády. Ve volném čase se věnuji běhu. Chodím  

běhat. Kdyţ mám čas, tak běhám. Hraji si s kamarádkami. Hraji fotbal. Mým koníčkem je 

gymnastika.  

Ve které disciplíně jsi dobrá? Jde mi běh. Ve skoku do dálky. Jsem dobrý ve fotbale. Jsem 

dobrá v běhu na 50 m. a v hodu kriketovým míčkem. 

Kterého sportovce obdivuješ? Obdivuji Barboru  Špotákovou. Obdivuji Kateřinu Emons. 

Obdivuji Jana Kollera. Mým vzorem je Kamil Machůrka. Obdivuji Terezu Pavlíkovou.  Mým 

vzorem je Romana Šebrle a Petr Čech. Obdivuji Milana Baroše. Obdivuji fotbalistu 

Ronaldina. Obdivuji spoluţáka Adama  Hrušku. Obdivuji Petra Čecha. Desetibojař Roman 

Šebrle. 

Na jakou disciplínu se těšíš a proč ? Těším se na vytrvalostní běh na ovále, protoţe je 

náročný. Těším se na vytrvalostní běh, protoţe je obtíţný. Těším se na ovál, protoţe rád 

běhám. Těším se na běh po oválu, protoţe je náročný. 

Proč se ti dnešní sportovní den líbí? Protoţe ráda závodím. Protoţe ráda sportuji. Protoţe 

rád závodím. Protoţe je fajn, kdyţ se nemusím učit. 

Máš tady někoho, kdo ti fandí ? Mám tady maminku. Fandí mi kamarádi Ondra, Tomáš a 

Martin. Ano, fandí mi celé druţstvo. Fandí mi babička. Ano, fandí mi kamarádky. Mám tady 

maminku. Přišla se na mě podívat maminka. 

Jak často trénuješ? Trénuji 3 krát týdně. Trénuji skoro kaţdý den. Maţoretky jsou kaţdý 

pátek. Trénuji denně 1 hodinu. Trénuji  občas. Trénuji 2 krát týdně. Příleţitostně. Kdyţ mám 

volno. Na trénink chodím 3 krát týdně. Někdy. 

Jsi se svým výkonem spokojená? Jsem spokojená, dnes se mi dařilo. Ne, vůbec se mi 

nedařilo. Vyšel mi skok do dálky. Ano, jsem spokojená. Nejlépe se mi dařilo ve vytrvalostním 

běhu.. 

Proč se ti sportovní den líbil? Protoţe se tu sportuje. Protoţe se budou za výborné výkony 

předávat medaile. Protoţe je hezké, kdyţ si mohu zasoutěţit. Protoţe se neučíme. Protoţe je 

fajn, kdyţ se nemusím učit. Protoţe rád sportuji. Nelíbil se mi. 

Těšil ses na dnešní sportování? Těšil jsem se. Ano, velmi jsem se těšila. 

Máš s sebou talisman pro štěstí? Ne, nemám. Můj tým má maskota „Kinder“. 

 

Podobných odpovědí pro vás novináři zapsali tucty. Pokud máte chuť, můţete si je přečíst ve 

vstupní hale 1.pavilonu. I tyto děti podaly vynikající výkon, i kdyţ nebyl zrovna sportovní. 

Bez jejich zpráv bychom nevěděli spoustu zajímavých informací. Dokonce se naučily i 

novým dovednostem. Musely překonat ostych, oslovit sportovce z jiných tříd a zeptat se jich. 
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Pohotově perem dokázaly zaznamenat odpovědi a potom na počítači v „tiskovém středisku“ 

zapisovat celý text do tištěné podoby. Nemalé starosti jim přivodil pravopis, zejména 

zahraničních sportovců, ale i naší olympijské medailistky Kateřiny Emmons. 

 

Co by vás mohlo zajímat!!! 

Nejoblíbenějším sportovcem byla Kateřina Emmons, Barbora Šporáková, Roman Šebrle, Petr 

Čech a Jan Koller. 

Ţáci rádi sportují, oblíbili si atletiku. To je pro naši školu dobrá zpráva. Většina z nich 

nevysedává u televize a počítačů, ale hrají fotbal, floorbal, chodí na aerobik, gymnastiku, 

balet, maţoretky nebo si jdou zaplavat, zaběhat a zahrát hry.  

Sportovní den si oblíbily, protoţe rádi sportují, závodí a soutěţí. Někteří přiznali, ţe se 

nemusí učit. 

Na dnešním vydání  Projektových novin se pod vedením paní učitelky Lenky Ryšánkové 

podíleli: druháci: Jaroslav Líska, Kristýna Náhlovská, Filip Šedivý, Kristýna Havelková, 

Aleš Moc a třeťáčci: Aneta Mertová, Barbora Zajíčková, Aneţka Ledvinová, Tereza 

Zachová, Lukáš Balšánek, Tomáš Hauser a  Katka Janovská. 

Poděkování patří všem novinářům a novinářkám. 

 

Co zjistili novináři ze 4. a 5.ročníku, kteří pracovali pod vedením paní učitelky 

Naděţdy Tomsové: 

Dne 25. 9. 2008 se u nás na škole konal Sportovní den. Byl jsem na něm jako novinář. Dělal 

jsem rozhovory a zapisoval jsem si výsledky. Tady jsou některé z nich: 

Otázka: Jaké jsou první pocity?  

Víťa Jirovský: Nevím, jestli můţu skákat v těhlech botách do písku. 

Dan Hampl: Já taky nevím, jestli můţu skákat do písku. 

Oba měli boty do školy . 

Otázka na rozhodčího: Kdo hodil nejdále kriketovým míčkem? 

Ze 4. ročníku Aneta Dolejší a z 5. ročníku Monika Neradová. 

Adéla Bukačová říká, ţe má z 50 metrů dobrý pocit. 

Jirka Zrůst skočil do dálky 320 cm. Víťa i Dan skočili 310 cm. Aneta Dolejší skočila 399 cm.  

Jirka Markytán před hodem kriketovým míčem řekl: Myslím, ţe hodím málo. Jeho tip se 

vyplnil. Hodil 21 m. Jirka Zrůst hodil 34 m. Jirka Jelínek hodil 26 m. Dan Hampl hodil 23 m 

a Víťa hodil 22 m.  

Michaela Rejtharová má dobrý pocit, jelikoţ skočila 270 cm, ale neví, kolik hodila. Nikola 

Zadraţilová má blbý pocit, i kdyţ skočila 270 cm. Také neví, kolik hodila.  

Během dopoledne jsem se šel podívat mezi sportovce znova a všichni měli na tváři spokojený 

výraz. Všem se dařilo.     

Zapsal: Vojta Jeřábek, V.C 
 

Na sportovní den  se všichni pustili do sportování kromě nás novinářů. Dělali jsme různé 

rozhovory a některé jsme vám zveřejnili:  

David Korbelář  má   nejoblíbenějšího  sportovce  fotbalistu  Ibera  Casias. 

Jan Tvrdý  pomáhá na běh na 50 m a má nejoblíbenější sportovkyni Kateřinu Emmons. 

Pepa  Šindelář má   nejoblíbenějšího  sportovce  fotbalistu  Tieri Henryho.  

Tomáš Kubíček má  nejoblíbenější  sportovkyni Blanku Vlasic. 

Paní učitelka  Hana Pospíšilová … Agasi, Radek Holovský … Špotáková, Jana Dušková … 

vybíjená, zástupkyně Libuše Hovorková … desetibojaři  

 Zapsali:  Pavel Neumann a David Kováč 
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Martin Procházka, Ondřej Šeda  - Výslech V.A: 
Výsledky se jim líbily a na disciplíny se velmi těší. 

Tomáš Novotný: Disciplíny se mu líbily, z házení měl strach, ale nakonec hodil dobrý 

výsledek, i kdyţ se na hod ani trochu netěšil. 

Patrik Křivka: Měl dobré pocity, ale spokojenost s hodem je nulová. Podle něj  se mu hod 

nepovedl a vadí mu mokré hřiště. 

Filip Hübler: Hody se mu povedly, vadí mu ruch na hřišti a věděl, ţe to hodí (samochvála 

smrdí) a má konkurenta. 

Michaela Reitharová: Má dobré pocity ze všech disciplín. Líbily se jí skoky, nejvíce se jí 

podařil hod kriketovým míčkem. 

Lukáš Nečas: Má dobrý pocit. Z hodů míčkem je spokojen a mohl by uspět. 

Václav Knytl: Pocity by mohly být lepší, těší se, ţe můţou ve vybice uspět. Ve druţstvu se 

snaţí co nejvíce spolupracovat. 

Petra Chalupová: Má dobré pocity. Netěší se na disciplíny a má z nich strach a stres. Nejvíce 

uspěla ve skoku do dálky. 

Nikola Zadraţilová: Má špatné pocity, stres z oválu a netěšila se. Myslí,  ţe má špatné výkony 

a můţe se zlepšit. 

Natálie Kleiberová: Míček a padesátka se mi líbily nejvíc a doufám, ţe budu aspoň druhá. 

 

Postřehy Vandy Klepetkové: 

Sportovní den začal a závodníci uţ se chystali na disciplíny. Dali si rozcvičku a byli fit. Jsou 

rozcvičeni a připraveni. Šlo se běhat 50m . Jsou to velmi napínavé souboje. Ani vítěze psát 

nebudu, protoţe jich bylo skutečně hodně a ani jsem většinu neznala. Šla jsem se tedy podívat 

dál na skok do dálky. Uţ se dopřipravilo a šlo se skákat. Já jsem šla někomu klást otázky. 

Michaela Reitharová: Běh mě baví. Líbí se mi tady, hod a ovál se mi ale také líbí.  

Bára Kotrčová: Nejoblíbenější sport je šplh. Líbí se mi tady a nejraději skáču do dálky.  

Nikola Pokorná: Je to tady super. Zatím se mi daří.  

 

Co zjistila Eliška Dejmková 
Zuzka Dostalová: Líbí se mi tady a je to dobrý, takţe to ujde, uţ jsme hráli a byli jsme druhý 

ve vybíjené. 

Dorka Zábojová:  Uţ jsme hráli, nikdo mě nevybil ve vybíjené. Moc se mi tam líbilo. 

Běla  Kubištová: Prohráli jsme, ale to nevadí, protoţe se mi tam moc líbilo. 

 

Otázky Anny Hanousková a Elišky Tománkové: 

Ptali jsme se 5.C 

Adély Řezničkové jak se těší na sportovní den. Řekla: Jo, jde to, ale netěším se na ovál. 

Kristýna Kvasničková: Jde to, nejvíce se těším na skok do dálky.          

Startujících na 50 metrů: 

Veronika Tupá 3.C: ,,Uběhla jsem 50 metrů za 9,77. Měla jsem strašně pomalý start.‘‘ 

Denisa Jandusová 2.C: Běţela jsem za 9,03. Je to tady hezké a moc se mi to líbí. 

Veronika Jírovská 2.C: Je to tady hezké, jsem spokojená se svými výkony. Hlavně je tu hodně 

dětí, to se mi líbí. 

 Soutěžících ve skoku do dálky: 

Alena Jarolímová 5.B:  ,,Skočila jsem 305 cm a jsem docela spokojená.‘‘ 

Aneta Dautovská 5.C:  ‚,Skočila jsem 242, nejsem vůbec spokojená se svým výkonem.“ 

Dan Hampl 5.C: ,,Skočil jsem 310 cm, jsem spokojen. Byl jsem lepši neţ na tělocviku.“ 

Jirka Jelínek 5.C:  ,, Skočil jsem 325 cm, ale myslel jsem si, ţe to bude lepší‘‘. 

Vít Jirkovský 5.C: ,,Skočil jsem 310 cm. Netušil jsem, ţe to bude tak dobrý výkon.“ 
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Rozhovor s pomocníky u hodu kriketovým míčkem 

Míša Novotná 5.C: ,,Líbí se mi to tady, ale zebou mě nohy, jinak 

dobrý‘‘. 

Paní učitelka Hanka Pospíšilová 5.C: ,,Je mi hrozná zima.“ 

Jiří Zrůst 5.C: ,,Byl jsem na hodu míčkem, hodil jsem 34 m. Byl 

jsem druhý nejlepší. Moc se mi tu líbí.“ 

Hráči vybíjené: 

Štěpán Chapčák 5.C: ,,Bojím se, ţe náš tým prohraje. Chci vyhrát. Líbí 

se mi to, ale je hrozná zima. Štve mě, ţe musím nosit bundu.“ 

Pavel Prokopec 5.C: ,,Hustý, sice jsme jednou prohráli a jednou vyhráli. Já jsem 5. druţstvo a 

hrajeme proti 3. druţstvu. Teď máme momentálně přestávku. Pomsta bude sladká .“,  říká 

Pavel. 

 

Výsledky turnaje ve vybíjené  
2. a 3.ročníky   

1.místo - Mareš, Kopecký, Bříza, Spal, Dupalová, Verner      

2.místo - Jirků, Vacek, Nejman, Novák, Nováková 

3.místo - Kadlecová, Král, Dostálová, Komárek, Šedina, Pucek 

 

4. a 5.ročníky 

1.místo – Rampír, Dlouhý, Havlíček, Kvapil, Duda 

2.místo – Prokopec, Musil, Vladyka, Zajíčková, Chapčák, Klouček 

3.místo – Slouka, Michlová, Jalínek, Tytl, Němec, Horníček 

 

Nejlepší čtyřbojaři jednotlivých ročníků 
 
 2.ročník chlapci 2.ročník dívky 3.ročník chlapci 3.ročník dívky 

1.místa Kraus Jiří Jandusová Denisa Hruška Adam Gavorová Michaela 

      Bartoš Daniel   

2.místa Kotrč Filip Suchá Nikola Zahradníček Filip Tupá Veronika 

  Verner Daniel     Paděrová Denisa 

3.místa Vobořil Jan Mocová Eliška Čikoš Juraj Tichá Šárka 

     

     

 4.ročník chlapci 4.ročník dívky 5.ročník chlapci 5.ročník dívky 

1.místa Exner Tomáš Dolejší Aneta Jelínek Jiří Neradová Monika 

        Kvasničková Kristýna 

2.místa Kopáček Václav Kotrčová Barbora Zrůst Jiří Jarolímová Alena 

3.místa Korbelář David Malinová Zuzana Vinopal Dominik Zadražilová Nikola 

 

 

Pořadí družstev v atletickém čtyřboji: 

  druţstvo získané body 

1.místo  4.B druţstvo chlapci 109 

2.místo  2.B druţstvo dívky 113 

3.místo  4.B druţstvo dívky 114 

4.místo  2.B druţstvo chlapci 117 

5.místo  2.C druţstvo chlapci 124 

6.místo  5.C druţstvo chlapci 127 
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Nejlepší dosažené výkony v jednotlivých ročnících: 
 

běh 50 metrů skok do dálky 

 

Kraus Jiří 2.B 9,3 s Vobořil Jan 2.B  354 cm 

Jandusová Denisa 2.C 9,6 s Jandusová Denisa 2.C 266 cm 

Bartoš Daniel 3.A 8,8 s Bartoš Daniel 3.A 296 cm 

Gavorová Michaela 3.B 9,4 s Gavorová Michaela 3.B 280 cm 

Korbelář David 4.B 9,0 s Exner Tomáš 4.B 324 cm 

Dolejší Aneta 4.B 8,3 s Dolejší Aneta 4.B 399 cm 

Černý Daniel 5.B 8,4 s Nečas Lukáš 5.B 335 cm 

Kvasničková Kristýna 5.C 8,8 s Slezáčková Karolína 5.A 313 cm 

 

hod kriketovým míčkem vytrvalostní běh  

 

Suchá Nikola 2.B 14,5 m 

 Kraus Jiří 2.B 20,0 m 

Pavlíková Tereza 3.B 16,0 m 

Zahradníček Filip 3.C 26,0 m 

Kotrčová Barbora 4.B 23,5 m 

Mach Jan 4.B 30,0 m 

Jarolímová Alena 5.A 26,0 m 

Kubíček Tomáš 5.C 34,0 m 

  

7.místo  3.A druţstvo chlapci 131 

8.místo  2.C druţstvo dívky 131 

9.místo  5.B druţstvo chlapci 132 

10.místo  3.B druţstvo dívky 133 

11.místo  3.C druţstvo dívky 143 

12.místo  5.B druţstvo dívky 151 

  5.A druţstvo dívky 151 

14.místo  3.B druţstvo chlapci 162 

15.místo  5.C druţstvo dívky 164 

16.místo  4.C druţstvo dívky 169 

17.místo  4.A druţstvo chlapci 175 

18.místo  3.C druţstvo chlapci 179 

19.místo  4.A druţstvo dívky 185 

20.místo  4.C druţstvo chlapci 192 

  3.A druţstvo dívky 192 

22.místo  5.A druţstvo chlapci 209 

23.místo  2.A druţstvo dívky 224 

24.místo  2.A druţstvo chlapci 230 

Bartoš Daniel 2.A 1:50 2 kola    

Tupá Veronika 2.C 1:54 440 m    

Ptáček David 3.A 1:39 2 kola    

Dolejší Aneta 3.B 1:36 440 m    

Nečas Lukáš 4.A 2:38 3 kola    

Krajčírová Denisa 4.A 2:51 660 m    

Bečka Lukáš 5.B 3:25 4 kola    

Slavíčková Tereza 5.B 3:34 880 m    


