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Plavecká školní liga 

V úterý 15.10.2013 se konala plavecká 

školní liga v Rychnově nad Kněžnou. S 

celkovým počtem bodů jsme skončili na 2. 

místě. Žáci z 6. tříd se umístili na prvním 

místě, ze 7. tříd se umístili na prvním mís-

tě, z 8. tříd se umístili na pátém místě stej-

ně tak i žáci z 9. tříd. 

Sportovní den 

Sportovní den se uskutečnil  20. 9. 2013. 

Účastnil se celý 2. stupeň, a byl rozdělen 

do dvou kategorií. Byli různé disciplíny, od 

střílení ze vzduchovky až po umělé dýcha-

ní. Celé to bylo na čas. V první kategorii 6. 

a 7. tříd vyhrála skupina s Peňázem, Za-

tloukalem, Štěrbou a Novotnou. V druhé 

kategorii 8. a 9. tříd vyhrála skupina s Ploc-

kem, Havlem, Needlem, Cvejnem a Jelín-

kovou. Gratulujeme. 



Plavecké dopoledne  
 

Plavecké dopoledne se uskutečnilo 27. 9.  

kterého se zúčastnil celý druhý stupeň. Žáci 

měli možnost  si užít  v Rychnovském kry-

tém bazénu, kde jim byl změřen i čas na 

50m.  

 

 

 

 

třídy Nejrychlejší dívky Čas Nejrychlejší chlapci Čas 

9. Podroušková Nikola  00:42,00 Sameljak Jan 00:42,63 

8. Stojanová Markéta 00:52,63 Šeda Jiří 00:44,42 

7. Kubíčková Michaela  00:53,30 Provazník Adam 00:38,23 

6. Koubová Karolína 00:55,48 Tichý Ondřej 00:52,24 

2. stupně 
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Komiksy 



 

 

Ve středu 25. září proběhla soutěž 

v přehazované dívek a běh kolem Orlice. 

Děvčata soutěžila ve dvou kategoriích mla-

dší z 6. a 7. ročníku a starší z 8. a 9. tříd. 

Oba týmy se během prvního závodu, pěkně 

sehrály a zbytek turnaje už hrály výborně, 

bez ztráty jediného setu. V průběhu turnaje 

si dívky zaběhly menší přespolní běh. 

Krásné časy měly Tereza  Jasníková  

(nejlepší ve své kategorii) a  Martna Kijon-

ková (třetí ve své kategorii), ostatní děvčata 

pojala tento běh spíše rekreačně. Z přeha-

zované jsme si nakonec odvezly diplomy a 

ceny za 1. místo, a naše dvě žákyně (Adéla 

Hynková a Tereza Jansová) byly navíc vy-

hlášeny nejlepšími hráčkami turnaje.   

Přehazovaná 



Halloween 

31.10.2013 se konal ve škole Halloween. 

Cílem bylo přijít do školy v nějaké masce, 

či převleku. Většina žáků se do této akce s 

nadšením zúčastnila. I přes veškeré snažení 

se ale objevily tři první místa a na nich 

skončili žáci z devátých tříd. K vidění zde 

bylo mnoho zajímavých kostýmů, které 

musely dát mnoho práce.  

 



 

Pro chytré hlavy 
 


