Třetí číslo/ročník čtvrtý
Červen 2007

Toto číslo připravili žáci sedmého ročníku.

Nakreslil:
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Patrik Starovič ze 7.B

Představujeme se

Naše škola je moderní. Má dva pavilony, první
stupeň je pavilon B a druhý stupeň se nazývá
pavilon A. V našem areálu školy máme zahradu, ve
které stojí oba pavilony. V pavilonu A je 8. tříd.
Máme zde i speciální učebny: učebnu hudební
výchovy, 1 učebnu počítačů a 1 učebnu fyziky a
chemie. V prvním patře pavilonu A je sborovna a
kanceláře, kde sídlí pan ředitel se svým zástupcem,
zde jsou i třídy 8. A a 6.A, 6.B. V přízemí jsou tři
třídy: 9. A. a B. a také 8.A, a také tu bydlí i náš pan
školník, který se o školu stará. V posledním patře
nahoře jsou třídy 7. A a moje třída 7. B. Naše škola
má plochou střechu. Do školy se dá vejít hlavním
vchodem a potom vchodem u tělocvičny, která je
umístěna mezi pavilonem A a pavilonem B. Do Naší
školy chodí i někteří žáci, kteří bydlí i v jiných
městech. Pavilon A je modrý s barevnými pruhy a
pavilon B je žlutý s barevnými pruhy. Někdy se naší
škole proto říká barevná škola. Mě se tady líbí
učebna s počítači. Chtěla bych, aby úplně ve všech
třídách byly žaluzie a to by bylo asi vše.
Napsala: Nikola Štuková ze 7.B
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Vážení čtenáři školního časopisu
Dostal jsem za úkol popsat část naší školy, vybral jsem si
tělocvičnu, kde se vyučují hodiny tělesné výchovy a ve které trávím
nejvíce času, včetně mnoha přestávek. Učebna tělesné výchovy se
nazývá tělocvična a o té napíšu pár řádků. Žádám všechny, aby se
současným stavem tělocvičny něco udělali, než dojde k nějakému
úrazu. Šatny, ve kterých se převlékáme, jsou ve velmi nedbalém
stavu.Topení nám tam jiskří a lavičky jsou rozebrány až na železo.V
tělocvičně se drží plísně. Mnoho pomůcek je ve velmi špatném stavu.
Jinak tam máme i malou posilovnu, která je v mnohem lepším stavu
než vlastní tělocvična. Hřiště na tělesnou výchovu, které je venku, je
také jedno z nejlepších, asi se o něj lidé starají. To je asi tak všecko.
Napsal: Pavel Nachmüller ze 7. B
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Třída 7. A

Co se nám na naší třídě líbí?
Líbí se nám, jak je barevná, pohodlná a prostorná. Moc se nám
líbí, jaká je a budeme jí neradi opouštět. U nás ve třídě je velká
legrace a nikdy se nenudíme. Žádná přestávka nikdy není, nebyla a ani
nebude klidná. Moc se na ně těšíme. Už na nás čekají naše relaxační

křesla, která jsou velice pohodlná a věčně na nich jíme, pereme se a
odpočíváme, a také se o ně věčně pereme. Naše chování občas
odpovídá vandalismu. V hodinách vyrušujeme, neposloucháme.
Někdy to naše chování už přestává být legrace. Při ČJ , M , NJ už
nedočkavě koukáme na naše třídní hodiny, které visí hned u dveří.
Kdy už ta ručička poskočí na vytouženou číslici?
Co se nám naopak na naší třídě nelíbí?
Nelíbí se nám, jak spolu neumíme držet jako kolektiv. Všichni se
navzájem pomlouváme, žalujeme na sebe každou hloupost. A kvůli
hlouposti se musíme za každou cenu pohádat nebo poškádlit. A taky si
ubližujeme. To nás štve nejvíc na celé naší třídě. I když určitě
nepatříme k vzorným žákům, vadí nám, jak jsou někteří naši spolužáci
neustále drzí na učitele.
Asi jsme úplně normální třída.
Napsali: Renďa Dragoun a Láďa Popovič ze 7.A
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Teď vám představíme třídu 7.B. Jsme skvělá třída, někdy máme sice
trošku menší problémy, ale to není podstatné. Naše uskupení,
ve kterém jsme dnes, vzniklo v šesté třídě, ale na začátku sedmé třídy
sem ještě někdo vklouzl. Když si nás pořádně spočítáte, zjistíte, že
naši třídu, která je mimochodem ve 2.patře, navštěvuje celkem 24
členů. Někdy to ovšem vypadá, že je nás mnohem méně. Naší třídní
učitelkou už od páté třídy je Zuzana Šuldová. Je vcelku dobrá, ale
docela často nás zatěžuje němčinou, což je pro nás nejhorší utrpení.
Naše skvělá třída má hodně úspěchů i problémů. Naši kluci nás
reprezentují ve sportu, ale zato holkám se do toho moc nechce. Kluci
se hrnou do všech možných sportovních soutěží. A jsou vždy velice
úspěšní. Jak už jsme zmiňovali, holky se těmto akcím spíš vyhýbají a
to velkým obloukem. Ale nakonec se vždy nějaké holčiny na ten sport
najdou. Holky jsou spíše na vědomosti, i když se do nějakých soutěží
ani v této oblasti moc nehrnou. A to si nás pak vždy učitelka pěkně
vychutná. Teď vám představíme každého člena naší třídy.
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Josef Bureš – moc se neprojevuje, ale objevilo se u něho sportovní
nadání
Gabriel Csupori - má velký hudební sluch, hraje velice dobře na
kytaru, ale toto nadání překrývají menší kázeňské problémy
Lukáš Grňák – hrne se do každé sportovní soutěže, při níž je vždy
velice úspěšný a ještě si k tomu rád zavtipkuje
Andrea Harvalíková – nevýrazná, ale milá dívka, která má vždy
přidrzlé poslední slovo
Kateřina Jouzová – milá a velmi ukřičená dívka s vlastním názorem,
který není vždy na místě
Petra Kunclová – má hodně záporných, ale i kladných vlastností,
potkáváme ji vždy s blaženým úsměvem
Kateřina Laturová – získala titul nejpilnější žákyně naší třídy a přesto
není vychloubačná
Antonín Lentes – přepadává ho hyperaktivita vždy, když se na něj
podíváte (to platí i o kantorech)
Lukáš Loučka – vychloubačný, ale chytrý kluk, který příliš dává
najevo, že je ve všem dobrý
Jozef Makula – ve škole je tichý skoro nemluvný, ale neustále se
podivně usmívá
Pavel Nachmüller - přezdívaný žába, je velmi nadaný komik
Anna Nachmüllerová – neposedí chvíli u jednoho stolu, vždy se
někam hrne, ale občas i s dobrým nápadem
Martin Ölmez – přezdívaný čelenka (tuto přezdívku získal od paní
učitelky Margetové), který vždy perlí jen při hodině němčiny
Nikola Ouřadová – laskavá dívka s velkým smyslem pro humor
Petra Pluhaříková-tichá holčina, avšak s velkým smyslem pro
malířství
Lukáš Pokorný - nevýrazný žák s příjemným úsměvem
Tomáš Prchal – všude byl všechno zná
Marek Rak – provokativní člověk, který se snaží vždy zaujmout
nechutnými projevy a přemýšlíme u něj o zakoupení dětského
dudlíku
Matěj Sochor – chytrý žák, který se příliš neprojevuje (je to škoda)
Patrik Starovič – vzteklý a panovačný kluk vždy s vlastním názorem
Markéta Škvarčeková – zastupuje naší třídu v gymnastice a
nezapomíná se hezky usmívat
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Nikola Štuková – trhlá holka, která je plná optimismu a různých
nápadů
Stanislav Vrbický – jednička v motokrosu a sportovních soutěžích, je
velmi fyzicky zdatný
Miloslava Žáková – holčina s pěveckým nadáním, ze které
optimismus jen srší
O přestávkách se rozdělujeme na dva tábory kluci, holky.
Naší třídě se nedá upřít, že je velmi nadaná ve všech možných
oborech jen trocha snahy a byli bychom třída, jak se patří.To jediné
nám k tomu chybí...
Napsaly: Miloslava Žáková a Kateřina Laturová ze 7. B

Kolektiv naší třídy
Na první pohled je náš kolektiv takový, že se o přestávkách
pořád jenom pereme, jsme drzí na učitele, skoro každý má nějakým
způsobem nevhodné chování. Navzájem se pomlouváme, ale všichni
se tváří, že jim to je jedno. Mě to ale jedno není. Při bližším
seznámení je naše třída celkem dobrá. O žádné přestávce není nuda, je
pořád legrace. Děláme si totiž skoro z každého a ze všeho legraci.
Žádný nový žák by se určitě nenudil. Musel by se však obrnit před
pomluvami našich drben. Zdá se mi, že naše třída rozhodně nepatří
mezi ty hodné a ty slušné. Podle slov učitelů patří mezi ty nejhorší
z nejhorších. Některá naše děvčata jsou velmi namyšlená. Když jdeme
na nějaké kulturní představení, tak se chováme jako stádečko a během
představení to je ještě horší. Naše paní učitelka je hodná, ale když ji
rozzlobíme, tak je přísná. Je prostě taková, jací jsme my. Skoro
všichni učitelé jsou na nás přísní. Občas je to ale nutné. A kdyby
nebyli přísní, tak by to nebyli učitelé.
I přes všechny problémy, které máme, vím, že až budeme naši
třídu opouštět, tak to každému bude líto, protože si na ni zvykl. Naše
třída je dobrá, každému se tam líbí. Doufám, že se našim
následovníkům bude taky líbit a zachovají ji v čistotě a nezničí ji.
Napsal: Jaroslav Kindl ze 7.A
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Rozhovor s p. učitelem Bencou
1) Těšil jste se na rozhovor?
Těšil, velice
2) Na kolik procent se vám líbila dolní škola a momentálně
horní škola?
Nerozděluji školy podle procent, ale podle lidí, to znamená
podle učitelů a žáků, kteří v dané škole jsou.
3) Jak se vám líbí práce učitele?
Vždycky jsem chtěl být učitelem. Proto mám to, co jsem chtěl a
nemohu si tedy stěžovat.
4) Chtěl byste být ředitelem?
Ředitelem jsem už byl, proto vím, co to obnáší a nebojím se
toho.
5) Když jste byl malý, čím jste chtěl být?
Řidič, inženýr, muzikant a později samozřejmě učitelem.
6) Jak jste se učil, kdy jste byl malý?
Nejdřív byly samé jedničky, pak jiné známky, ale vždy to vyšlo
na vyznamenání.
7) A co chování?
V malých třídách bylo chování vzorné, na gymnáziu horší
8) Jaké předměty jste měl nejraději?
Dějepis, zeměpis a hudebku.
9) A co jste nesnášel?
Chemii.
10)
Jaký jste?
Jsem, jaký jsem, mám rád legraci, uznávám chytré lidi a nemám
rád lháře a podvodníky.
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11)
Co první láska? Vyprávějte
Hrozně jsem se zamiloval ve školce do dívenky, která mě
zavazovala tkaničky
(Já jsem to neuměl).
12)
Těšíte se na prázdniny?
Hrozně, asi tak jako všichni, ale mohly by být aspoň tři měsíce.
13)
A co budete dělat o prázdninách?
Budu na chatě, odpočívat, pracovat (ale ne hlavou, ta bude
odpočívat),
koupat se, opalovat se, jezdit na výlety po ČR.
Napsal: Lukáš Hargaš ze 7. A

☺☺☺☺☺☺

Tuto učitelku jsme si vybrali díky tomu, že nás učí a je naší
učitelkou třídní. Třída 7.B má paní učitelku Šuldovou od 5.třídy,
potom byla naší třídní učitelkou i v 6. a 7. třídě, a proto jsme si
pro ní připravili pár otázek.
1. Jak dlouho učíte v Habartově?
V Habartově učím desátým rokem.
2. Kde jinde jste ještě učila?
Dříve jsem učila na školách v Sokolově.
3. Na jaké škole jste ještě studovala?
Studovala jsem na pedagogické škole v Karlových Varech
4. Kde máte stálé bydliště (bydlíte v panelovém nebo v rodinném domě) ?
Bydlím v rodinném domě v Habartově.
5. Máte nějaké děti a dělají vám radost?
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Mám dvě dospělé dcery, obě studují a dělají mi radost.
6. Víme, že jezdíte do školy autem, máte nějaké vysněné auto?
Autům moc nerozumím, a proto je mé vysněné auto žluté.
7. Měla jste nějaké jiné zaměstnání kromě školství?
Vždy jsem pracovala ve školství.
8. Jaké jsou vaše záliby?
Ráda sportuji: jezdím na kole, na kolečkových bruslích, lyžuji,
9. Máte nějaké domácí mazlíčky?
Mám fenku Terinku.
10. Přála jste si nějaké jiné zaměstnání?
Má práce mě baví,nikdy jsem si jiné zaměstnání nepřála.
11. Jakou posloucháte muziku?
Ve škole je hodně hluku, proto mám ráda ticho a hudbu
neposlouchám.
12. Byla jste někdy v zahraničí?
Do zahraničí jezdím často, protože ráda cestuji, poznávám jiné země,
zvyky.
13. Jak a kdy odpočíváte?
Nejvíce si odpočinu s rodinou při sportu.
Napsali: Matěj Sochor a Lukáš Loučka ze 7. B

Školní akce

Původně jsme šli se školou na film s názvem Spláchnutej.
Nejprve jsme se učili a byli jsme zklamaní, když nám řekli, že nikam
nejdeme. Ale potom jsme se dozvěděli, že máme do kina nakonec
vyrazit.
Film se o hodinu opozdil kvůli výpadku elektrického proudu.
Začalo filmové představení a my jsme asi 20 min na film koukali.
Poté proud opět vypadl, a tak jsme seděli v kině potmě.
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Po nějaké době nám oznámili, že film již neuvidíme, kvůli častým
výpadkům proudu. Protože jsme ale měli zaplaceno, tak jsme šli
později zadarmo na představení Eragon.
A teď vám o tom budeme povídat: Bylo to o jednom mladém
chlapci, který byl na lovu a v lese našel dračí vejce, ze kterého se mu
vylíhla dračice jménem Safira. Safira rychle rostla, ale chlapec
jménem Eragon si ji moc nevšímal, ale potom zjistil, že jeden muž
z vesnice byl dračí jezdec. Potom se se svým drakem spřátelil a
bojovali proti poslednímu dračímu jezdci, který stál na straně zla,
spolu s pomocníkem Stínem, který byl čarodějem. Potom Eragon se
svým drakem zvítězili, ale jeho přítel zemřel, a tak končí naše
povídání.
Ze začátku jsme se nudili, ale pak to bylo napínavější nežli ze
začátku a dračice Safira se rozjela a to bylo prostě vzrůšo.
Napsali: Tomáš Prchal a Martin Ölmetz ze 7. B

    

Slavíci v lavici
Každý rok se na naší škole koná soutěž „Slavíci v lavici“, kterou
organizuje paní učitelka Margetová a pan učitel Plevka jí pomáhá
s uváděním.
Tradičně v úvodu zazpíval pár písní pěvecký sbor naší školy.
Své první zkušenosti s vystupováním před diváky měli i v letošním
roce možnost získat žáci 7. až 9 . tříd. Ze 7. A se reprezentoval žák
Lukáš Pohlotko, který zpíval písničku od Michala Davida „Ztráty a
nálezy“ a žákyně Helena Margetová, která zpívala písničku od
skupiny Holky „Máma“. Za 7. B vystoupil žák Patrik Starovič s písní
Dalibora Jandy „Kde jsi“ a žákyně Slávka Žáková, která zpívala píseň
„Ten, kdo tě má rád“. Za osmou A zazpívala Naděžda Levandovská
píseň „Dlouhá noc“ od Heleny Vondráčkové. Osmou B zastoupila
velmi nadaná děvčata. Jednou z nich byla Michaela Mirgová s písní
„Bosanova“, kterou doprovodil na elektrické klávesy její strýc.
Druhou byla Štěpka Červeňáková, která zpívala píseň od Lucky
Vondráčkové „Tehdy padal déšť“. V deváté A se našli dva zpěváci,
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kteří jsou rovněž žáky sborového zpěvu. Byla to Marcela Krausová,
loňská vítězka, s písní „Mám tě rád“ od skupiny Damiens. Jako druhý
za tuto třídu zpíval René Kroka píseň „Slzy tvý mámy šedivý“ od
skupiny Olympic. A nakonec z deváté B vystoupily dvě žákyně. Soňa
Podlahová s písní „Spomaľ“ od slovenské skupiny Peha a Zuzana
Hrubá s písní ze slavného muzikálu Kleopatra „Teď královnou jsem
já“.

Myslím, že se letošní slavíci v lavici vydařili. Ostatně jako každý
rok zde vystupovali nadaní žáci se skvěle nacvičenými písněmi.
Vystoupení nám zpestřily sokolovské mažoretky Michaela Mirgová a
Kristýna Valová, které chodí na naši školu. Jejich taneční představení
bylo pěkné i přes pár chybiček. René Kroka a Lukáš Berky si pro nás
na závěr připravili taneční vystoupení hip hop s názvem Vanila Ice.
Myslím si, že se to klukům velmi podařilo.
A ptáte se kdo zvítězil? No přeci všichni, kdo měli trpělivost a
něco si nacvičili, všichni, kdo překonali velkou trému.
Napsala: Kateřina Ladičová ze 7.A
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„Slavíci v lavici“ podruhé
Dne 1.3.2007 se konal koncert ,,Slavíci v lavici“.
V MKS Habartov se celý sál zaplnil nedočkavým davem lidí. Při
zahájení se nám předvedl Sborový zpěv pod vedením paní uč.
R.Margetové.
Na podiu se nám postupně představovali žáci se svými písněmi.
Soutěžící určitě na svých výkonech dlouho pracovali a moc se jim to
povedlo. Ale aby to neměli tak jednoduché, museli zodpovědět na pár
otázek, které jim pokládal pan Mgr. Aleš Plevka. Se svým zpěvem
postupně vystoupili:
1. Lukáš Pohlodko : Ztráty a nálezy
2. Helča Margetová: Pro mámu
3. Patrik Starovič: Kde jsi?
4. Slávka Žáková: Konec dětských snů
5. Štěpka Červeňáková: To tehdy padal déšť
6. Míša Mirgová: Bosanova
7. Naďa Levandovská: Dlouhá noc
8. Marcela Krausová: Mám tě rád
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9. Renik Kroka: Slzy tvý mámy
10.Soňa Podlahová: Spomaľ
11.Zuzka Hrubá: Teď královnou jsem já
Asi v půlce vystoupení se nám předvedli se svým hip-hopovým
vystoupením, které nás přímo uchvátilo, Renda Kroka a Lukáš Berky.
Nejvíc se nám líbil:Lukáš Pohlodko, Helča Margetová. Míša Mirgová
a Štěpka Červeňáková. Moc se nám nelíbilo vystoupení Nadi
Levandovské, podle nás se moc nevešla do hudby. Občas se nám
zdálo, že zpěv zaostával za muzikou. Těšíme se na další ročník.Slavíci
se povedli.
Napsaly: Petra Kunclová a Markéta Škvarčeková ze 7. B

Tuto akci podpořil svou přítomností náš habartovský starosta pan Ivo
Zemek a s ním i náš místostarosta pan Ing. Behenský. Akce se
uskutečnila týden před velikonočním svátkem v kulturním středisku
v Habartově od 10:00-16:00 hodin. Byly sem pozvány hlavně děti, ale
přišli i dospělí lidé. Účastníci se zde seznámili s různými technikami
jako např. barvení velikonočních vajíček, barvení porcelánových
vajíček, pletení pomlázek, vyrábění papírových postaviček, lepení
ubrousků na vajíčka. Nám osobně se líbily všechny techniky, ale
nejvíce nás zaujalo barvení porcelánových vajíček. Barvila se štětcem,
namáčela se do temper, které usychaly asi hodinu. Na začátku setkání
proběhlo navíc vystoupení zdejších mažoretek: Kristýny Valové a
Míši Želinové, které to uměly na výbornou. Také zde vystoupil náš
pěvecký sbor, který zpíval různé písně jako např. „Podívej padají
hvězdy“, „Autobusy přijíždějí“, „Apoštolská“, „Až se k nám právo
vrátí“ atd......Asi uprostřed akce nám předvedly své vystoupení velmi
nadané dívky s tanečním rytmem v krvi. S touto zábavnou a tvořivou
akcí pomohl při organizaci Dům dětí a mládeže. Akce se velmi líbila
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všem těm, kteří přišli a pobavili se. Lidiček bylo opravdu hodně a
nám se velikonoční vyrábění velmi líbilo.
Napsaly: Kateřina Jouzová a Nikol Ouřadů ze 7.B

Namalovala: Helena Margetová ze 7.A

Recitační soutěž naší základní školy
Dne 19. 4. proběhla na naší škole ve 14 hodin recitační soutěž, které
se účastnilo pouze 6 žáků. Byly to samé dívky. Některé šly do soutěže
vyhrát a některé zase šly s tím, že se pobaví. Každá ale musela vzít na
vědomí, že první místo obsadí jen jedna z nich. Další pěkné výkony
byly oceněny druhým a třetím místem. A protože se všechna děvčata
snažila, tak se umístila na čtvrtém místě. I když 1. místo získala jen
Naďa Levandovská, tak ostatním to nemuselo být líto, jelikož dostaly
aspoň pochvalu od učitelů, kteří byli v porotě. Na porotu si zahráli:
pan učitel Plevka, paní učitelka Kadlecová a paní učitelka Smolová.
Všechny tyto učitele čekal nelehký úkol a to vybrat jednoho žáka,
který svou báseň přednesl nejlépe a nejzřetelněji. Všechny žákyně
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přednesly nádherné básně od různých významných spisovatelů, ale
hlavně ukázaly, že mají odvahu a to je to nejdůležitější.
Napsala: Denisa Čermáková ze 7. A

Proč se kácely topoly
Ve škole jsme dostali úkol od pana učitele Plevky, zjistit proč
se v našem městě kácejí topoly. Odpověď na tu to otázku jsme
spolu s mým spolužákem Markem zašli zjišťovat na Městský
úřad v Habartově- Odbor životního prostředí.
Na úřad jsme se vydali ve středu, kdy je úřední den. Tam nás
přijala úřednice paní Jirglová a na naše otázky nám ochotně
odpověděla.
Naše první otázka zněla : Proč se kácejí ve městě topoly, které
stáli u silnice v Okružní ulici?
Dozvěděli jsme se, že kácení stromů v městské časti Habartova se
uskutečnilo z důvodů bezpečnosti občanů a předcházení škod na
jejich majetku.
Vlivem každoročního zhoršování podmínek, kdy síla větru je stále
větší láme a vyvrací stromy z kořenů, se musí pokácet staré a
vzrostlé a tím i nebezpečné stromy .
Po celé České republice se v současnosti vykácí ročně mnoho
stromů, které mohly způsobit škody i na zdraví lidí.
A tak se snaží předejit těmto škodám kácením rizikových stromů.
Naše topoly byly již 40-50 let staré, což je na topol už poměrně
hodně.
Z úřadu jme odcházeli spokojeni a byli jsme rádi, že město
dbá o naší bezpečnost.
Napsali: Lukáš Pokorný a Marek Rak ze 7. B
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Dopravní soutěž
V pátek 20. 4. 07 se u DDM sešlo 36 dětí, které byly vybrány na
dopravní soutěž. Z každé třídy se zúčastnili 4 zástupci. V 8:00 jsme se
všichni přesunuli na kurty, kde jsme byli informováni o průběhu
soutěže. Po krátkém úvodu se žáci 8. a 7. tříd přesunuli k připraveným
stolům, kde museli napsat testy. A tady všichni museli předvést své
znalosti dopravních předpisů a značek, první pomoci při úrazu. Děti z
5.a 6.tříd se naopak přesunuly k prověření jízdních dovedností. To
musely jezdit po překážkové dráze, projet žlabem, prokličkovat mezi
kužely, převézt hrnek s vodou na jiné místo a ani neukápnout, přejet
lávku a zastavit na milimetr přesně na určeném místě. Pak se obě
skupiny vyměnily.
Po dokončení všech testů jsme se všichni usadili a Petr Delfín
z Domu dětí a mládeže nám udělal půlhodinovou přednášku o
zdravovědě. Asi nám moc nešla a je důležité umět sobě nebo
kamarádovi při úrazu pomoci. A těch se na kole stává dost. Okolo
10:30 jsme byli rozpuštěni domů. Následující týden v úterý jsme byli
školním rozhlasem informováni o výsledcích. Tady jsou:
Kategorie 6. a 7.ročníků:
Jméno
Třída Počet
bodů
Vrbický
7.B
Novák
6.A
Horáková 6.A
Šmrha
6.B
Ölmetz
7.B
Grňák
7.B
Sommer
7.B
Rozmahel 7.A
Burešová 7.A
Dobošová 6.B
Ladičová 7.A
K.
Sochor
7.B
Budilová 6.A
Waitová
6.A
Brousilová 6.B
Vít
6.A

Kategorie 8. a 9.ročníků:
Jméno
Třída Počet
bodů
Hladík
8.B
Pospíšil
8. A
Kovařík
8. B
Mazanec 8. A
Krčková
8. B
Kindlová 8. A
Ladičová 8. A
Š.
Lučanová 8. B
Zobler
8. B
Vazačová 8. A

trestných
0
0
4
4
4
4
5
5
9
9
12

trestných
0
2
2
4
5
6
9
11
15
16

12
17
18
20
22
Napsali: Adam Audy a Dan Rozmahel ze 7.A
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Vytvořila: Klára Dobošová z 9. A
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