Lyžařský výcvik

2. kategoriifuořily práce žáků
tříd. 1. místo obsadila Adéla
Blahová, 2. místo patří Elen Vítové a 3. místo Adéle Kozubkové a Anetě Zatloukalové.
Cenu za originalitu obdržela
3.

Žáci 1. ročníku,kteří přijeli na lyžařský {cvik do Jizerských
ho1 se opět ubytovali na chatě Slovance a bzy se tam cítili jako doma, hlavně díky skvělé domácí kuchyni. Sněhové podmínky byly letos r4iborné, přálo jim i počasí.Týden na sněhu uběhl
velmi rychle, všichni se hned naučili oblouky, takže mohli na
závěr absolvovat závod ve slalomu. poslední večer se rozdáva-

viota Ždárská

a

vikorie Tuži-

!ová.

ly diplomy a odměny. Nikdo nepřišel zkrátka. Každý si zaslouži| nějakou odměnu podle svého umístění.Nejrychlejšími me-

V kategorii 4. -

5.

tříd získala

Kolářová a Alena Novotná, 2. místo Vádav Slavík a Eliška Pisařová, 3. místo
náležíNatálii Novákové a Ad1. místo Aneta

zi děvčaty byly Nikola Čapková, Vendy Mrvíková a Zuzka
Minářová, z kluků vyhrál těsně Ondra Ždárský před Ondrou

Novotným a Ondrou Pirožkem. Někteří si zasloužili ocenění
za vzorný pořáde( jiní si aspoň uvědomili, jak jim chyběla maminka, která by za ně jako doma uklidila. Nejen lyžování,ale

rianě kalinové.
Zvláštní cenu za nejlepšíspo-

i večery s programem a diskotékou zůstanou dlouho v pamě-

lečnou práci si odnesli Markéta
V. Zďórskó
a Martin Řitrovi.
Speciální kategorii dortů vyhrála Eva Vrchotová, na 2. místě je Vilrtor Gpek a Anna Morávkovó na 3. Pavlína Mládková.
V kategorii ll. stupně je 1. Natiilie BárUová, o 2. místo se dělí Alena lánská a Vendula Mrvíková, 3. místo náleží Nikole

ti každéhoúčastníkaletošního lyžařského t4icviku.

Čapkovéa Veronice Piskačové.

líultura a spořt
Hru bratří Capků Ze života hmyzu v podání žáků
zuš v přelouči měli možnost zhlédnout žáci celého
ll. stupně. Kromě toho zavítali i do včD pardubice na

Rano před chotou

Rychlé šípy(5. a 6. ročník)
nebo na Bláznivé nůžky(7,

a 8. ročník).
Největšísportovní akcí
byl dalšídíl Polabské výškař
ské tour. přes dvacet našich

žákůse pokoušelo zdolat

Chvaletickou latku. Nejlépe
se to podařilo

laně Plivovd

která se umístila na 3. místě v kategorii 6. tříd.
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Zleva: V. Mrvíkovó, N. Čapkovó, Z. Minóřovó

0 nejkrásnější valentýnské srdířko
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Svátek svatého Valen§ina opět inspiroval účast-

níky oblíbenésoutěže O nejkrásnější valen§inské
srdce. Letos bylo přihlášeno79 prací a porota by-

Ao^BEn[ABK

la znovu překvapena jejich různorodostí,nápaditostí a originalitou. Po nelehkém rozhodování byli vybráni tito vítězové:
V kategorii I. a 2.tříd se na 1. místě umístila
Aneta Popovičová, na 2, jsou lana Kysilková a lana Vápeníková a 3. místo patří Milanu Piskačo-

vi a Kateřině Hamplové.
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