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V pátek 21. února se družstvo dívek 7. ročníku zú-

častnilo okresního kola turnaje v přehazované. Po 

poměrně hladkém vítězství ve skupině, jsme po-

stoupily do semifinále, kde už byl zápas velmi vy-

rovnaný. Nakonec se povedlo dívkám Rychnov po-

razit a probojovaly se do finále.  Po dvou setech 

byl stav 1:1 (34:34) a musel se hrát třetí rozhodují-

cí set, ve kterém děvčata nad Borohrádkem zvítě-

zila a postoupila tak do krajského kola, které se 

uskuteční v květnu v Hradci Králové. Gratulujeme!            

Přehazovaná 7. ročník 



Lyžák 

Ve dnech 5. 1. až 11.1. 2014 se žáci 7. tříd  zúčastnili 

lyžařského výcviku ve Velké Úpě. Byli ubytovaní v pen-

zionu U Veselých. I když sněhové podmínky nebyly 

zdaleka ideální, lyžovali až do pátku. Většina začáteč-

níků se naučila základy lyžování, zvládli jízdu na vleku i 

sjet modrou sjezdovku v obloučcích. Začátečníci na 

snowboardu se naučili všichni vyjet na vleku a sjet ce-

lou sjezdovku, někteří sjeli v pátek i červenou sjezdov-

ku na Černé hoře. Děti si to užily i na chalupě v době 

osobního volna i během večerních programů, které si  

samy pro sebe připravily. Největší úspěch měla samo-

zřejmě páteční diskotéka. Všem dětem se pobyt na 

horách velmi líbil a za rok chtějí jet znovu. 



Ples 
Dne 28.2.2014 se uskutečnil ples 9. tříd. Tento 

ples se konal v Sokolovně od 19:30. Nejdříve vy-

stupovaly mažoretky Marlen, které si šli po prv-

ním vystoupení odpočinout.  Dále vystoupili žáci 

z 9.A, 9.B a nakonec žáci z 9.C.  Po krátké přestáv-

ce předvedli další vystoupení mažoretky. Za do-

provodu skupiny Song se lidé roztančili. Lidé se 

mohli občerstvit u baru, ale také si mohli koupit 

výherní losy do tomboly, která byla opravdu bo-

hatá.  



Letná - Praha 

Dne 17. 2. 2014 se 40 žáků naší školy zú-

častnilo výletu do Prahy. Jelo se do Olym-

pijského parku na Letnou do Prahy. Vyjíž-

dělo se v 5:15 a hodně lidí cestu ještě pro-

spalo. Když jsme tam dorazili, byli jsme 

nadšeni. Počasí bylo pěkné, ale led nám 

roztával pod nohama. Na plánu byli tři spor-

ty, které jsme si v průběhu dne vyzkoušeli. 

Nejdřív jsme šli na snowboard, kde se in-

struktoři ujali i těch, kteří na tom v životě 

nestáli. Poté, se šlo na curling. Asi za 

všechny mohu říci, že to je velice unavující 

sport. Po obědě jsme si šli za bruslit. Po 

bruslení nás čekalo už pouze  slavnostní 

ukončení, kde jsme všichni dostali zlatou 

medaili. V průběhu ukončení, jsme měli ži-

vý rozhovor ze Soči s Lukášem Bauerem. 

Na cestě domů nás čekala ještě odměna - 

zástavka v Mc’ Donaldu. Všichni jsme se 

vrátili unaveni, ale s krásným zážitkem, kte-

rý si budeme ještě dlouho pamatovat. 



Dne 30. 1. jel celý druhý stupeň bruslit do 

Rychnova nad Kněžnou. Jelo se na etapy 

autobusem. První jeli žáci šestých a sed-

mých tříd. Další jeli žáci osmých a devá-

tých tříd. Bruslilo se 45 min v kuse. Všem 

žákům se to moc líbilo a rádi by si to zopa-

kovali. 

Bruslení 2. stupně 



Pro chytré hlavy 


