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Perličky ze žákovských knížek

♣ Schován za učebnici fyziky vydává
nechutné zvuky.

♣ Poslán namočit houbu vrátil se
s mokrou hlavou a suchou
houbou.

♣ Spal při hodině tak tvrdě, že ho
neprobudil ani příchod pana ředitele,
který strašně dupe a funí.

♣ Při měření ve fyzice používá
vlastní měřicí přístroje a
prohlašuje, že školní voltmetry
nestojí za nic.

♣ Vyhrožuje mi smrtí.
♣ Plival na schodišti na níže

postaveného učitele vyššího
ročníku, čímž snížil jeho vážnost.

♣ Vylezl na okno a tam se usadil.
♣ Rozbil okno a vymlouval se, že

nemůže dýchat.

♣ Hodil po spolužákovi místo
práce kuličku z alobalu a
po napomenutí i pravítko.
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     Dne 10. června 2005 od 14 hodin se ve školní aule za báječné atmosféry a
moderování Denisy Litterbachové a Pepy Zahradského z 9. B konalo finále soutěže
SuperStar. A kdo se zde utkal? Klára Svobodová, Tereza Kubáková, Lucie Pfeiferová,
Dominika Franeková,Tereza Křížová a Karolína Šabatková. V porotě byly – paní
zástupkyně Fraňková, pí.uč. Luzumová, pí.uč. Hasprová a zástupci školního parlamentu.
SuperStar mladších a starších žáků určila porota a SuperStar publika určilo publikum.
      Ptáte se, kdo tedy vyhrál? Superstar v kategorii mladších se stala Dominika
Franeková, v kategorii starších  Tereza Kubáková. A jako Superstar publika byla zvolena
Tereza Kubáková.

Martina Egersdorfová, 7. A

Vítězky Superstar
1) Jméno a třída?
2) Čekala jsi, že vyhraješ?
3) Jaké to pro tebe bylo?
4) A co ceny?

ŠKOLNÍ SUPERSTAR – FINÁLE

1) Dominika
Franeková, 3.A.

2) Ne.
3) Krásný pocit.
4) Suprový.

1) Tereza Kubáková, 8.tř.
2) Ne, všichni zpívali

dobře.
3) Já nevim. Bylo to dobrý.
4) Jó, to taky dobrý.

Vyhodnocení sběru  Pet víček  – 2004/2005

třída jméno
počet kusů

2.B Míša Kolmanová 3556

3.A Ládík Blažek 3 276

3.B Petr Pilník 3175

4. třída Lucie Buldrová 3 357

5.A Jan Vrběcký 2000

5.B Lukáš Buldra 6 553

6.A Michal Havlín 2500

6.B Klára Pilníková 2 838

7.A                 Martina Egersdorfová 2049

8. třída Lukáš Žemlička 1 559
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Rozhovory se soutěžícími

1) Jméno a třída?
2) Jaké bylo pro tebe finále?
3) Byla jsi nervózní, měla jsi

trému?
4) Být v této soutěži jsou nervy,

co?
5) Podle čeho jsi vybírala

písničky?

1) Tereza Kubáková, 8.tř.
2) Bylo to strašný.
3) No, strašnou.
4) Zezačátku jo a pak už ani tak

ne.
5) Musela se mi líbit.

1) Dominika Franeková, 3.A.
2) Docela úspěšné.
3) Malinko.
4) Ano.
5) Poradila mi mamka.

1) Klára Svobodová, 8.tř.
2) Hroznej.
3) Šílenou.
4) Nejhorší byla asi ta plná aula

lidí.
5) Podle toho, jak se mi líbily.

Rozhovor s porotkyní pí. uč.
Luzumovou:

1. Jaké to je v porotě?
2. Chtěla byste porotovat

znova?
3. A co dívky, jak se vám

líbily?
4. Zpívaly holky dobře?
5. Jaká byla spolupráce?
6. Jaký máte názor na tuto

školní soutěž?

1. Bezvadný.
2. Pokud by mě požádali,

tak ano.
3. Nechala jsem se

překvapit.
4. Běhal mi mráz po

zádech.
5. Spolupráce perfektní.
6. Velice dobře vymyšlená

a provedená soutěž.

Rozhovor se zpívající paní učitelkou
1) Jméno?
2) Jak vás holky přemluvily?
3) Styděla jste se?
4) Chtěla byste to zkusit znovu?
5) Proč jste šla zpívat?

1) Jvanka Nováková.
2) Pořád na mě ukazovaly, ať jdu já.
3) V tu chvíli ze mě spadl všechen stud.
4) Ne, SuperStar už ne, přála bych si, abych měla dobrý tým v parlamentu,

lidi, na které se můžu spolehnout. Chtěla bych si troufnout na Dívku školy
2006.

         5) Nechtěla jsem je zklamat, když jsem je podporovala, nemohla jsem nejít.

Regionální kolo tanečních formací

Dne 16. dubna se konalo v Jablonci nad Nisou regionální kolo tanečních formací.
Kategorie byly rozděleny na děti, juniory a hlavní věkovou kategorii. Disciplíny byly
disco show formace, disco dance formace, hip hop formace, plesové formace,
parketové  taneční kompozice a show dance formace.
     V každé kategorii byl jiný počet formací. Z tohoto kola se postupovalo na
mistrovství ČR a aby formace postoupily, musely se umístit do 4. místa. Na
mistrovství Čech se jelo 7. 5. 2005 do Kladna. Soutěž se povedla, atmosféra byla
skvělá a účastníků mnoho. Doufám, že taková účast bude i příští rok.

Klára Reissigová, 6. A

Mistrovství Čech ve společenském tanci

     Dne 7. 5. 2005 se v Kladně konalo Mistrovství ČR. Zde soutěžily juniorské
věkové kategorie v disciplínách disco show formace, disco dance formace, plesové
formace a show dance formace.
     Na této soutěži bylo více formací, ale už jenom ty z nejlepších. Zde postupovalo
z každé disciplíny šest formací na Mistrovství republiky v Hradci Králové. Porota
byla spravedlivá, byli v ní i porotci z Moravy. Doufám, že se soutěž všem líbila a
bude taková i příští rok.

Klára Reissigová, 6. A

     Z naší školy se obou tanečních
soutěží zúčastnili z Freedomu
Klára Reissigová z 6. A a Marek
Petr z 8. tř., ze skupiny Marverci
Adéla Effenbergerová a Denisa
Hovorková ze 6. A a z Domina
Iva Mottlová a Míša Svobodová
ze 6. B, Monika Ilašová a Tereza
Jíchová z 5. B a Katka Franeková
ze 7. A. Z výše jmenovaných
Freedoma Marverci postoupili na
Mistrovství republiky.

Že bych to
taky
zkusila?!
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   V minulých číslech jsme Vám začali představovat kroužky, které nabízela škola
během školní roku pro své žáky. Dnes Vám představíme volejbal.
     Jak asi sami víte, na naší škole je kroužek volejbalu. A kdo ho vede? No přeci pan
učitel Šuma. A kdy se koná? Každé úterý od 15:05 hod. do 16:45 hod. Co je na
volejbale hlavní? No přece příjemná a dobrá parta. Asi se ptáte, kdo na kroužek chodí?
Jsou to Markéta Nevolová, 9. B, L. Reissigová, 9. A, Martina Egersdorfová, 7. B, Filip
Šálek, 9. B, Božena Radičová, 9. B, Martin Šebesta, 9. B, Jindra Charvát, 9. A, Pavel
Novák, 9. B,  ale také paní Charvátová. Jsou ale i tací, kteří si tento kroužek zaplatili,
ale nechodí tam. A ptáte se, kdo to je? Jsou to Miroslav Podroužek, 8. tř., Tomáš
Soukup, 8. tř., Vladimír Jackel, 7. A, Veronika Veselá, 7. A, Tomáš Havlíček, 7. A a
Nikola Hemrová, 9. B.

Rozhovor s moderátory Superstar

1) Jméno a třída?
2) Jaké to je moderovat

SuperStar?
3) Měl/a jsi trému?
4) Spolupracovalo se ti dobře

s Pepou/Denisou?
5) Kdo byl tvůj favorit?

1) Pepa Zahradský, 9. B
2) Dobrý, no v pohodě.
3) Já ne, protože jsem už

moderoval akademii.
4) Šlo to.
5) Terka Kubáková z 8. tř.

1) Denisa Litterbachová 9. B.
2) Je to zábava a zkušenost.
3) Ani ne, jelikož jsem už

moderovala všechna 3 kola
SuperStar, takže ne.

4) Jo, bez problémů.

1) Kateřina Franeková 7. A
2) Já nevim, asi normálně
3) Pokud bych měla dobrej

hlas, tak jo.
4) Ségře.
5) První ano, druhý ne.
6) Ano.

Rozhovory v publiku:

1) Jméno a třída?
2) Co si o tom myslíš?
3) Chtěl bys to zkusit taky?
4) Komu jsi fandil(a)?
5) Líbil se ti zpěv té dotyčné?
6) Vyhrála ta dotyčná?

1) Marcel Konrád 5. B.
2) Je to dobrý.
3) Ne.
4) Tereze Kubákové.
5) Ano.
6) Ano.

1) Petr Záruba 5. B.
2) Je to hustý.
3) Ne.
4) Tereze Kubákové.
5) Ano.
6) Ano.

1) Mirek Korotvička 6. B.
2) Je to dobrý.
3) Ani náhodou.
4) Nikomu.
5) Ne.
6) Ne.

1) Daniela Bastlová 7. A.
2) Je to dobrej nápad.
3) Ne, zpívat neumim.
4) No jasně že Domče.
5) Jo, šlo to.
6) Ano.

M. Egersdorfová, 7. A

1) Pane učiteli, kolik stojí roční
poplatek na volejbal?
400,- Kč.

2) Co je náplní volejbalu?
Nácvik podání, útoku, příjmu a
vlastní hra – vždy podle počtu
žáků.

3) Učí se žáci rychle nebo pomalu?
Jak v čem, neustálou slabinou je
příjem po podání.

4) Co si myslíte o tom, že si to
někteří žáci zaplatí a pak tam
stejně nechodí?
Nevidí druhou stránku věci, asi
2X  se stalo, že volejbal odpadl
(zájmy školy, nemoc vyučujícího),
nerozumím tomu!

5) Co byste vzkázal žákům, kteří na
volejbal nechodí?
(Těm, co to mají zaplacené.)
Aby se víc věnovali sportu a ne
názorům kamarádů, mimoškolním
zájmům. Nikoho nenutím chodit
tam, kam chce jen z nudy nebo
protože tam chodí kamarád/ka.

M. Egersdorfová, 7. A

Volejbal
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Otázky:

1) Jméno?
2) Třída?
3) S kým jste hráli?
4) Byl jsi spokojen se svým výsledkem?
5) Vyhráli jste?
6) Jaká byla atmosféra?
7) Bavilo tě to?

Odpovědi:

1) Josef Zahradský.
2) 9.B.
3) S Eliškou Krásnohorskou,
       s Neštěmicemi.
4) Ano, až na malý šance.
5) Jednou ano.
6) Celkem v klidu.
7) No jasně.

1) Lukáš Janek.
2) 6.A.
3) S Eliškou Krásnohorskou
       a dál už nevím
4) Ne.
5) Jednou ano.
6) Skvělá, ale bylo vedro.
7) Ano.

1) Jiří Borovec.
2) 6.A.
3) S Eliškou Krásnohorskou, s Palachovou a s Neštěmicemi.
4) Docela jo.
5) Jednou.
6) Dobrá.
7) Ano.

Klára Reissigová, 6. A

     Jak sami asi víte, každým rokem se na naší škole koná školní jarmark, a proto ani
letos škola neudělala výjimku.
     Na tento jarmark připadl datum 4. června, začátek byl kolem 13. hodiny na školním
hřišti, kde se sešlo mnoho dětí, maminek, tatínků, ale také té, dá se říct, starší generace.
Také se vybíralo vstupné, ale dobrovolné, takže kdo chtěl přispět škole, tak přispěl.
     Pro děti zde byl kulturní program, který se konal v tělocvičně. Děti si zde mohly
zasoutěžit, ale také zatancovat. Venku nechyběly atrakce jako například chůdy nebo
shazování plechovek a chytání rybiček. Za vyhrané žetony si děti mohly zakoupit ve
stanech něco na zub nebo třeba omalovánky.
     Nechyběli zde také ti, kteří prodávali své věci, a těch bylo hodně. Alespoň si vydělali
nějakou tu korunu.
     No jo, ale je tu jedna věc, která vždy něco zkazí, a co to je? No přece déšť, který
vždy začne na jarmark.
     Doufáme, že na nás nezapomenete a přijdete i příští rok.

                           Martina Egersdorfová, 7. A a Petra Nedvědová, 8. tř.

13. výstup na Milešovku

     Jak sami asi víte, 7. 5. 2005 se konal jako každý rok výstup na Milešovku. Každým
rokem chodí docela dost lidí, ať už staří nebo mladí jdou prostě s námi. Vstupenky se
daly zakoupit u pana ředitele. Cena vstupenky byla 10,- Kč. Žák/yně, kteří tuto
vstupenku chtěli zakoupit, museli odevzdat přihlášku, na které nesměl chybět ani podpis
zákonného zástupce (rodiče). Děti chodící do první a druhé třídy nesměly jít samy.
      Žáci, kteří odevzdali přihlášku, byly rozděleni do skupin k vyučujícímu, kterého
museli poslouchat.  Vedoucími učiteli byli p. uč. Šuma, p. uč. Nepraš, pí. učitelky
Kašíková, Hasprová, Fraňková, Železná a Zatloukalová. Nechyběla ani soutěž o trička a
kdo vyhrál? Z prvního stupně  David Hodík z 5. B a Honza Kosík z 5. B, jméno třetího
výherce se nám bohužel nepodařilo zjistit. Z druhého stupně Petra Nedvědová z 8. tř,
Markéta Nevolová z 9. B a Zdeněk Vegner. Ze třetího stupně, což jsou dospělí, to byli
pan Miroslav Král a paní zástupkyně Iva Fraňková.
     Nechybělo společné foto všech účastníků 13. výstupu. Při cestě dolů jsme se
rozdělili na dvě skupiny - zdatnějších a méně zdatných. Méně zdatní šli do vesničky
Rtyně, kde na ně čekal autobus, který je odvezl do Velkého Března. Ti zdatnější šli do
Ústí, odkud pak jeli do Velkého Března.

Martina Egersdorfová, 7. A  a Petra Nedvědová, 8. tř.

Školní jarmarkCoca Cola cup
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     26. 5. 2005 se obě deváté třídy rozjely v rámci výuky dějepisu do bývalého
koncentračního tábora Terezín. V 9:30 výprava vstoupila do prostorů Malé pevnosti
a absolvovala s „úžasným“ průvodcem prohlídku. Dále byla v plánu prohlídka
Muzea ghetta a zhlédnutí 20-ti minutového filmu. Jako třešnička na dortu působila
návštěva židovského hřbitova a krematoria. Kolem půl třetí autobus stavěl ve
Velkém Březně. Exkurze byla určitě zajímavá a poučná. Představit si život trpících
lidí nebo jejich různé životní situace. Opravdu zajímavé.

Denisa Litterbachová, 9. B

Běh zámeckým parkem

     25. 5. 2005 se konal 11. ročník běhu zámeckým parkem. Tentokrát se konal až
napotřetí, a to díky nepříznivému počasí. Ale nakonec se to opravdu povedlo.
Počasí bylo nádherné a žáci sportovně naladěni. V níže uvedené tabulce Vám
sdělujeme, kdo byl na prvním místě. Ostatní výsledky si můžete přečíst na nástěnce
v prvním patře dolní budovy.

třída jméno Rekord

1.třída Petr Přibyl 1:23

2./3. třída dívky Zuzana Szüczová 2:39

2./3. třída chlapci Lukáš Holík 2:23

4./5. třída dívky Monika Cermanová 3:12

4./5. třída chlapci Patrik Konrád 2:45

6./7. třída dívky Pavlína Verbná 2:52

6./7. třída chlapci Víťa Černý 3:00

8./9. třída dívky Petra Nedvědová 4:05

8./9. třída chlapci Libor Lapšo 5:33

Denisa Litterbachová, 9. B

Exkurze do Terezína

Terezín – rozhovory
1) Jméno, třída
2) Co se ti v Terezíně líbilo?
3) Bylo něco, co se ti tam nelíbilo?
4) Vrátil by ses tam?

1) Pepa Zahradský, 9.B.
2) Malá pevnost, jsem se zamyslel,

jak to tam bylo strašný.
3) Ten zbytek.
4) Ani ne, jednou mi to stačilo.

1) Andrea Lípová, 9.B.
2) Líbila se mi spalovna mrtvol a

židovský hřbitov.
3) Průvodce.
4) Ne.

   Židovský hřbitov u  Malé pevnosti

1) Jakub Soběslav, 9.A.
2) Tunely a krematorium.
3) To chození.
4) Asi ne.

1) Jan Bárta, 9.B.
2) Tunely.
3) Chození.
4) Ne.

Markéta Nevolová, 9. B

Práce osvobozuje – nápis typický pro vyhlazovací  tábory

Sport
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     Dne 26. 5. 2005 se konala soutěž v rodinné výchově, které se zúčastnily tyto
školy: 28. ZŠ Stříbrnická, ZŠ Hluboká, ZŠ Dobětice, ZŠ Mojžíř – Hlavní, ZŠ
Palachova a ZŠ Pod Vodojemem. Naše škola se soutěže nezúčastnila, jelikož by
mohla být nařčena z toho, že předem věděla otázky, a proto soutěž „jen“ pořádala.
Já jsem byla pomocník, který prováděl školou a vodil na jednotlivá stanoviště
danou školu /přidělenou/. A tak jsem mohla sledovat průběh celé soutěže.
     Nejprve se čekalo, až dorazí všechny přihlášené školy, po té se všichni zavedli
do auly, kde měla paní učitelka Vlčková projev, v něm přiblížila průběh soutěže.
Každá škola dostala občerstvení /svačinku + pití/. Pak se školy rozešly na různá
stanoviště, a to na stanoviště Sexuální výchovy, Všeobecných znalostí, Stolování,
Koupání a péče o dítě, Osobního bezpečí a Drog. Žáci, kteří vodili jednotlivé školy,
měli kartu, na kterou se zapisovaly získané body. Tito žáci plnou kartu odevzdali
paní uč. Vlčkové a ta spočítala a vyhodnotila výsledky, až když se opět všechny
školy sešly v aule. Vítězem se stala ZŠ Hluboká, která dostala krásné dary. Po té se
všichni rozešli.
     Doufám, že příští rok se opět soutěž tak krásně povede a že se přihlásí také jiné
školy než letos!!!

L. Reissigová, 9. A

Paní uč. Vlčková – hlavní organizátorka

1) Jak se vám soutěž líbila? Velmi, díky perfektní spolupráci celého
pedagogického sboru, všem kolegům a kolegyním. Děkuji.

2) Kolik škol soutěžilo? 6.
3) Jaká škola vyhrála? Vyhrála Základní škola Hluboká.
4) Jaká byla atmosféra? Přátelská.
5) Jaká soutěžní disciplína se vám líbila? Všechny.

Lenka Reissigová

1) Do jaké třídy chodíš? 9.A.
2) Co se ti na soutěži líbilo? Líbilo se mi vše a nejvíce, když Vašek ode mě

ze skupiny koupal malé dítě.
3) Byla jsi nervózní? Byla jsem nervózní, protože jsem myslela, že budu mít

přidělenou školu, kde jsou žáci strašlivě nepřátelský.   
4) Jaká byla atmosféra? Skvělá, protože jsem měla báječnou školu, a to

Hlubokou.

Rodinná výchova

     Missákem I. stupně se stal P. Konrád, na 2. místě se umístili M. Konrád a D.
Výborný a na 3. místě D. Svoboda. Misskami I. stupně se staly T. Smržová a M.
Štosková, 2. místo obsadily B. Smržová a M. Lajšová a 3. místo N. Myšková.
     Missákem II. stupně se stal opět J. Zahradský, na 2. místě se umístil L. Lapšo a 3.
místo obsadili V. Valenta a L. Janek. Misskou II. stupně se stala K. Reissigová, na 2.
místě se umístila D. Bastlová a  na 3. D. Hovorková.
     Všem vítězům blahopřeji a všem ostatním přeji, aby se příští rok umístili mezi
prvními třemi nejhezčími a doporučuji – chovejte se ke každému hezky a pak Vás
budou žáci volit!!!!!!!

L. Reissigová, 9. A

Miss a Missák - dokončení

Miss a Missák horní
budovy

Miss a Missák I. a II. stupně
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Soutěžící

1) Jak se jmenuješ?  Štefan Linek.
2) Jak se jmenuje tvoje škola? ZŠ Hluboká.
3) Jak ses připravoval na soutěž? Vůbec.
4) Byl jsi nervózní? Málo.
5) Jaké stanoviště se ti líbilo? Všechna.
6) Na kolikátém místě jste byli? Na 1. místě.

Nikola Vlasáková, 6. A

Meteorologická  tabule

     Jak jistě všichni víte, dne 1. dubna se objevila v prvním patře  dolní budovy
meteorologická tabule. Tuto tabuli vymyslel pan učitel Karel Nepraš a žáci 6. A. Žáci
6 .A chodili každé ráno na školní zahradu, kde byl teploměr, zjistili, kolik je stupňů
Celsia a šli to napsat na meteorologickou tabuli. Teplotu měřili vždy ráno a
odpoledne. Když měsíc duben skončil, žáci 6. A udělali grafy. Každý žák si udělal
svůj a potom pan učitel Nepraš vybral ty nejhezčí a dal je na nástěnku v 6. A a jeden
graf /Báry Mottlové/ je na meteorologické tabuli. Společně pak žáci udělali velký graf
a ten visí také na nástěnce v 6.A. Žáci a pan učitel Nepraš chtěli, aby meteorologická
tabule pokračovala, tak pořád měří teplotu, ale grafy už nedělají.

Klára Reissigová, 6. A

Pohnuté paměti žáků…

Tentokrát na téma nejlepší prázdniny
M. Šuma

1.  Pane učiteli, jaké byly vaše nejlepší prázdniny? Mé nejlepší prázdniny jsou
ty, kde si odpočinu, udělám něco pro sebe, poznám něco nového a hlavně
jsem se svými přáteli. A když mám vybrat ty opravdu nej…, tak to byla asi
má první dovolená ve Francii, kde jsme poprvé jeli autem tři kamarádi do
úplně, pro nás, neznámého prostředí. Vzali jsme si stan, vařič, nakoupili
polotovary a vzali peníze na výměnu. Projeli jsme 4000 km a když došly
peníze, tak se jelo domů.

2. Kde jste je prožil? Prožil jsem je ve svých 19-ti letech v jižní Francii. Cesta
nebyla jen o francouzské Riviéře, ale i o cestě tam – Německo ( Historické
muzeum ), Lyon, Cannes, Nice, Monte Carlo a když docházely peníze, tak
jsme to vzali přes Salcburg  a jeho krásná solná jezera.

3. Chtěl byste si to znova zopakovat? Samozřejmě bych moc rád, ale je tolik
okolností, že se toho dočkám tak nejdřív za deset let.

J. Eislerová
1. Kde jste je strávila? Nejlepší bývaly v Tatrách.
2. Jaké byly? Úžasné, ale náročné.
3. Chcete si je zopakovat? Teď už ne, teď už by to bylo trauma.

M. Egersdorfová, 7. A

Literární Ústí

     V pondělí 20. června proběhlo v Domě dětí a mládeže v Ústí n. L. vyhlášení
soutěže Literární Ústí. Soutěž pořádal Dům dětí a mládeže a žáci do ní mohli zasílat
své práce – literární nebo výtvarné. Naši žáci se již podruhé zúčastnili, tentokrát
s pracemi na téma Ústí – 60 let po skončení 2. světové války, a opět se umístili na
výborných místech. Po prvním a třetím místě z loňského ročníku jsme letos získali
v kategorii 6. – 7. tříd zásluhou Lucie Slukové ze 7. B první místo a v kategorii 8. –
9. tříd díky Markétě Nevolové 2. místo. Kromě těchto dvou žákyň, kterým k jejich
úspěchu velice gratulujeme, se soutěže zúčastnili i další žáci – z 6. A a  6. B.
Všechny soutěžní práce si můžete přečíst ve 2. patře dolní budovy. Doufáme, že i
příští ročníky této soutěže budou podobně úspěšné.

Vaše redakce

Miss a Missák

     Asi tak před třemi lety jsem vymyslela soutěž o nejhezčí dívku a nejhezčího
chlapce na naší škole, a proto ani letos jsem tuto tradici neporušila. Letos vycházím
z deváté třídy, a proto zřejmě někomu předám své „žezlo“.
      Jako pokaždé jsem si oběhala všechny třídní paní učitelky a učitele na celé
škole a poprosila jsem je, aby rozdali všem dětem v jejich třídách lístečky, na které
děti hlasovaly.
     Výsledky dopadly takto: Missákem horní budovy se stal L. Bajer, na 2. místě se
umístil V. Přibyl a na 3. místě K. Kupec a Z. Kosík. Misskou horní budovy se stala
K. Pašková, na 2. místě se umístily K. Krbcová, K. Šrámková, K. Šabatková a L.
Pfeiferová a 3. místo obsadily I. Flescherová, K. Hudečková a V. Chramostová.

Rodinná výchova - dokončení Pohnuté paměti žáků…- dokončení
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