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Milí čtenáři a milé čtenářky,

opět tu máme konec školního roku. Tento rok začal opět v „koronavirovém“ duchu.
My jsme však byli trpěliví a dočkali jsme se normálního fungování školy.
Tento školní rok byl ve znamení 50. výročí otevření školy. V rámci této významné
události proběhla v Galerii v Přerově (Pasáž) výstava, kterou jste si mohli prohlédnout od poloviny dubna do konce května. Někteří jste možná nic nezaregistrovali, a

proto jsme se s redakcí rozhodli, vám alespoň kousíčkem ukázat, jak škola dříve
vypadala. Na jednu fotografii jste mohli narazit ihned na naší titulce.
Všichni vám ze srdce přejeme úspěšné vysvědčení (ať už jakékoliv), Věříme, že si
prázdniny užijete a budete se těšit na další školní rok. My se totiž těšíme také.
A jelikož nám někteří redaktoři odejdou, budeme rádi, když se k nám od školního
roku 2022/2023 přidáte.

Vaše redakce MATES
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Naše škola byla slavnostně otevřena 1. září 1971 na nově postaveném sídlišti
s velkým počtem dětí. Zpočátku se vyučovalo ve dvousměnném provozu, protože
škola měla přes 700 žáků v 18 třídách a pracovalo zde přes 40 učitelů a vychovatelů. Podle pamětníků byly třídy naplněny k prasknutí. Na některých dochovaných fotografiích jsme napočítali až 38 žáků! Situace se zlepšila až po otevření
dvou nových škol v okolí. Přesná čísla nelze bohužel doložit, protože při povodních v roce 1997 přišla škola o archív a veškerou dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že si naše škola vybudovala celkově dobrou pověst svou kvalitní výukou, přístupem k žákům a oboustrannou spoluprací s rodiči, nikdy jsme
nepocítili výrazný úbytek žáků a tento trend a určitou prestiž jsme si udrželi dodnes. V současné době k nám dochází okolo 500 žáků do 18 tříd. Určitě bychom
zvládli více zájemců i z jiných městských obvodů, kteří mají zájem o docházku
právě do naší školy.
Povodně v roce 1997:
Povodeň se Přerovem přehnala v pondělí 7. 7. 1997. Naše škola patřila vzhledem k blízkosti Bečvy k nejpostiženějším. Voda sahala až do výše 150 centimetrů a zpustošila přízemí celého areálu školy – ředitelnu, sborovnu, kancelář, počítačovou třídu, školní dílny, cvičnou kuchyňku, kabinety, tělocvičnu… Přišli jsme
také o veškerou dokumentaci a kroniku zachycující první dvacetiletí školy. Nánosy bahna, pocity beznaděje a lítosti nad vší tou zkázou – to byly pocity vedení
školy, správních zaměstnanců i pedagogických pracovníků, kteří ve velké míře
dokázali, jak jsou s touto školou spjati. Ti, kteří se dostavili už ve čtvrtek 9. 7., se
ihned zapojili do vyklízení a odstraňování nánosů bahna. Často bez ohledu na
vlastní problémy s velkou vodou.
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Na škole vyučuje stabilní aprobovaný učitelský sbor zapálený pro svou práci. Případné výchovné problémy nám pomáhá řešit školní psycholožka.
Vedení školy:
Mgr. Martin Černý - ředitel školy

Mgr. Jaroslav Matěj - zástupce ředitele

Učitelé 1. stupně:

Učitelé 2. stupně:

Mgr. Petra Filipová
Mgr. Dana Hanzlíková
Mgr. Monika Horká
Mgr. Kateřina Horáčková
Mgr. Michaela Janošíková
Mgr. Ivona Krejčířová
Mgr. Helena Navrátilová
Mgr. Věra Petrošová
Mgr. Michaela Pospíšilová
Mgr. Eva Rudolfová
Mgr. Lenka Řihošková
Mgr. Ivana Suchánková
Mgr. Veronika Venclíková

Mgr. Radana Dokoupilová
PaedDr. Mgr. Věra Hartmannová
Mgr. Jana Hladíková
Mgr. Alexandra Kožuchová
Mgr. Martina Kratochvílová
Mgr. Lucie Lyková
Mgr. Margarita Mlčochová
Bc. Pavlína Mudříková
Mgr. Barbora Nebojsová
Mgr. Jitka Podivínská
Ing. Andrea Rašková
Mgr. Eliška Sahajová
Mgr. Ivana Škvárová
Mgr. Eva Šlechtová
Mgr. Bc. Jana Štefanová
Mgr. Lenka Vrubelová
Mgr. Jarmil Vysloužil

Školní psycholožka:
Mgr. Marcela Prvá
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Teniskový bál třídy 9.A
Dne 27. června se na naší škole konala akce, která se jmenovala teniskový bál. Konala se ve školní tělocvičně od šesti do desíti hodin. Tuto akci pořádala třída 9.A. Do organizace se zapojili všichni, ale hlavními organizátorkami byly Eliška Holíková, Adéla Vaculíková a Anna Frydrýšková. Jako dozor nám pomáhala paní učitelka Sahajová a paní učitelka Podivínská. Vstupné na tento bál bylo 30 Kč a výtěžek šel na potravinovou banku.
Jménem organizátorek bych chtěla říct, že nikdo z nás nečekal, že se
zde sejde tolik žáků. Na ples přišlo okolo 120 dětí, což znamená, že se
vybralo více jak 3500 Kč. I přes pár malých nepříjemností to dle mého
byla velice povedená akce a myslím si, že všichni zúčastnění si bál
moc užili.
Eliška Holíková (9.A)
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Bude mít Přerov primátorku? Piráti už vybrali kandidátku
Bude se opakovat triumf hnutí ANO?
Nebo voliči vsadí na nové a neokoukané tváře z jiných stran? Přestože
do podzimních komunálních voleb
zbývá ještě dost času, strany už ladí
své kandidátky.

Smíšený pěvecký sbor Vokál
Tradiční koncert pěveckého sboru Vokál na Letní divadelní scéně. Bude se
konat 20.6. 2022 na letní divadelní scéně na Horním náměstí 1 .

V Přerově roste další nákupní centrum. Lidé tato místa moc nenavštěvují
Téměř tři desítky nových obchodních jednotek, objekt s občerstvením a velké parkoviště. Takové ambice má projekt nového nákupního centra, které nyní vyrůstá
v Lipnické ulici v Přerově. Obchodníci v centru města ale stavbu nového nákupního centra sledují s rozpaky, už teď prý živoří, protože se náměstí vylidňuje. Aby
upozornili na svou nelehkou situaci, uspořádali nedávno ve Wilsonově ulici módní
přehlídku za záchranu obchůdků v centru.

Galerie Přerov chystá změny
Po rekonstrukci bude Galerie Přerov atraktivnější! Na co se návštěvníci mohou těšit? Čekají
je nové prodejny, dětská herní zóna a mnoho
dalšího.

Ellen Hlávková (6.B)
Zdroje: https://www.prerov.eu/redakce/index.php?subakce=news&lanG=cs&xuser=
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Dříve byla tato galerie nazývána Prior. Jeho provoz byl zahájen 7. 11. 1986. Obchodní dům PRIOR Přerov měl tři nadzemní podlaží s celkovou prodejní plochou
4 550m2. Na přilehlé ploše bylo k dispozici parkoviště pro 120 vozů. Po 29 letech byl přestavěn. Přestavba na dnešní Galerii Přerov trvala od roku 2015 a nově otevřena byla 25. srpna 2016. Dnešní Galerie je moderní dvoupatrové obchodní centrum o výměře 13.000m² prodejních ploch. Součástí objektu je i parkoviště na střeše obchodního centra s kapacitou 300 míst.

Zdroj: Obchodní dům Prior Přerov (sweb.cz)

Alžběta Kilkovská (7.A)

Sbírka baterií - jedno z prvenství
Během školního roku se naše škola zúčastnila soutěže ve sběru baterií. O organizaci se staraly paní učitelky Kožuchová a Sahajová. Každá třída měla sběrnou
krabičku, kterou poctivě a pravidelně naplňovala.
Jsme opět první a všem sběračům děkujeme.
Pořadí

Škola

Celkově kg

kg na žáka

1. místo

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5

307,0

0,717

2. místo

ZŠ Přerov, U tenisu

274,0

0,420

3. místo

ZŠ Přerov, Želatovská

89,0

0,288

4. místo

ZŠ Přerov, Trávník

180,0

0,253

5. místo
6. místo

ZŠ Přerov, Svisle
ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16

69,0
36,0

0,179
0,177

7. místo

ZŠ Přerov, J. A. Komenského, Hranická 14

43,0

0,080

8. místo

ZŠ Přerov, Za mlýnem

48,0

0,011
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Co budeš dělat o prázdninách?
Sára Březinová – Pojedu k babičce, budu cestovat po Česku.
Anežka Běhalíková – Jedu do Chorvatska.
Justin Čeliš – Letím do Řecka a do Itálie.
Anička Joslová - Řecko, s babičkou na výlety.
Terka Švábová – Pojedu na chatu, tábor, volejbal.
Amália Škrlí – Chorvatsko.
Kateřina Zonová – Poletím do Řecka a Anglie.
Eliška Lutonská – Tábor, babička.
Darina Hieva - Babička do Bulharska, hasičský tábor.
Jirka Ondruška – Pojedu do Chorvatska k moři.
Gabriela Vincenecová – Poletím do Řecka, k babičkám, do Itálie.
Julie Evelýna Navrátilová – Střední Čechy, soustředění volejbal.
Simona Švábová – Chata s babičkou, výlety s rodinou (výstava
panenek).
Paní učitelka Veronika Venclíková – Jezdit na kole sportovat s dětmi
na dovolené.

Valerie Davídková a Eliška Řeháková 6.A
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Za poslední měsíce se v kinech objevila spousta velice zajímavých filmů, např. Ježek Sonic 2, Doktor Strange 2, Fantastická zvířata 3 atd. a všechny tyto filmy Vám
mohu vřele doporučit. Dnes si ale řekneme o úplně odlišném filmu, který i mě
opravdu nadchnul, a to je český film Vyšehrad od režisérů Martina Koppa a Jakuba
Štáfka. Jakub Štáfek zároveň ztvárňuje i hlavní postavu Juliuse „Laviho“ Lavického.
Film je natočen podle stejnojmenného seriálu, ve které se seznamujeme
s hlavními postavami.

Vyšehrad
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického viděli naposledy
(ano, bylo to tehdy, když
„prodal" zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný
gól), uběhl více než rok. Lavi
je, jak by řekl jeho agent Jarda, pořád stejný, ale začalo
se mu konečně dařit. A to
jak ve fotbalovém, tak v
osobním
životě.
S Vyšehradem postoupil do
druhé ligy, kde vede tabulku
střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, do-

konce požádal o ruku
svou přítelkyni Lucii, sestru Jardy... Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí,
že má už osmiletého syna, což novomanželku
rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčkou od ne
zrovna čestné party, zároveň se snaží nepřijít o
manželku hned ve svatební den, postarat se o
dítě, což je mu na hony

Doporučení:
Opravdu tentokrát mohu film všem doporučit je výborný a všichni milovníci komedií
a původního seriálu by si na film měli zajít,
určitě to není ztráta času ani peněz, nebylo vteřiny, kdy bych se nudil.
Matěj Zabloudil (8.A)

https://www.google.com/search?q=vy%C5%A1ehrad&sxsrf=ALiCzsbEOTwmUoDi

vzdálené, dostat se
z Vyšehradu někam výš,
nebo se poprat s praktikami jistého fotbalového Taťky... Prostě už zase se řítí jak lavina –
z jednoho problému do
druhého!

VYDÁNÍ 5

STRÁNKA 12

Novinky ze světa her: V Rising
Hra V Rising se nám představuje v prvé řadě jako survival hra, proto začátky ve hře budou velmi skromné. Ve hře nás bude čekat stavěcí režim,
kdy si postavíme naši první chýši, dále těžení a boje s nepřáteli.

Abychom ve hře přežili, musíme
porazit veškeré nepřátelé, vyhnout se slunečnímu svitu, plus
za žádnou cenu nesměřovat do
česnekových polí.

Předpoklady, že nepřítel je na míle daleko, většinou bývají opakem. Například v lesích se můžeme potkat s medvědy, mocnými bytostmi, entity a
tak podobně.

Informace ohledně hry:
Datum vydání: 17.5. 2022
Prozatimní platforma: PC

Eva Mikuláčková (8.A)

Zdroj: https://hry.seznam.cz/hra/v-rising
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Tortilly s kuřecím masem
Školní rok nám pomalu končí a letní prázdniny jsou za dveřmi, a tak možná přemýšlíte nad tím, jakou dobrotu si připravíte o letních slunných dnech. Co připravíte až přijede návštěva na oběd anebo čím pohostíte kamarády na chatě? Vybrala jsem tortilly, jsou na přípravu velice jednoduché, časově vám zaberou pár minut, chutnají výborně a je jen na vás co do nich dáte. Můj recept na tortillu je
s kuřecím masem a k tomu se skvěle hodí moje oblíbená levandulová limonáda.
Tak si recepty zkuste. Přeji dobrou chuť.
Na tortilly s kuřecím masem potřebujeme:
(Pro 2 os.)
Kupované tortilly (pokud budete chtít, můžete is připravit i domácí)
Náplň:
Kuřecí maso 200g
Olej na smažení
Kukuřice, cibule, ledový salát, paprika, rajčata, okurka...
Grilovací koření, koření na gyros či jiné oblíbené koření
Sůl, pepř
Česnekový dressing
Zakysaná smetana, čenek, nasekaná pažitka, sůl pepř
Maso nakrájejte na menší nudličky a smíchejte s trochou oleje, solí,
pepřem a s kořením na maso. Orestujte na pánvi a poté nechte odpočinout. Předpřipravené tortilly opečeme na pánvi z každé strany do zlatova, hotové tortilly mají na povrchu bubliny. Zatímco se nám dělají tortilly, můžeme připravit náplň do tortilly a dressing. Nakrájíme všechnu zeleninu na menší kousky. Na dressing potřebujeme
zakysanou smetanu, česnek, sůl, pepř, popř. pažitku. V míse smícháme sakysanou smetanu s prolisovaným česnekem, přidáme sůl, pepř a pažitku. Pokud máte rádši osřejší pokrmy, doporučuji přidat více stroužků česneku a před zabalením tortilly posypat chilli. Do
tortilly dáme masové nudličky, nakrájenou zeleninu a dressing. Hotovou tortillu srolujeme a můžeme podávat.
Na levandulovou limonádu potřebujeme:
Na přípravu levandulové limonády budeme potřebovat levandulový sirup, který lze zakoupit nebo podle receptu připravit, pak už je jen na vás, jaké množství sirupu zředíte
s vodou.
Na sirup:
1l vody, 1kg cukru krupice, 1 citron, 3 lžičky kyseliny citronové, 1 hrst levandule i se stonky
Postup: Nakrájenou levanduli dáme do hrnce nebo mísy a zalijeme 1l horké vody. Přidáme citron nakrájený na kolečka a 3 lžičky kyseliny citrónové. Necháme odstát 24 h. Pak
tekutinu slijeme přes cedník do větší nádoby a přisypeme cukr. Povaříme na mírném plameni a mícháme, dokud se cukr nerozpustí, následně slijeme hotový sirup do lahví. Sirup
nalijeme do skleniček a dolijeme vodou, můžeme ozdobit levandulí nebo kolečky citronu.

Ganvara Pavelková (9.A)
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Linda a obraz
Moje kamarádka mě pozvala na oslavu. Na oslavě bylo všechno super,
ale pak jsem si všimla obrazu na
stěně v obývacím pokoji u ní doma.
Byl zvláštní, opravdu velmi divný. Bylo na něm cosi jako tmavá mračna a
podivní tvorové. Dlouho jsem se na
něj dívala, ale pak mě Linda zavolala, že se bude krájet dort. Šla jsem
tedy za ní, ale ten obraz mi pořád
ťukal v hlavě. Než jsem odešla, ještě
jsem se na něj podívala. Tu noc se
objevily za oknem labutě a drak podobný malé ještěrce, ale potom se
začalo zatahovat a hvězdy přestaly
být vidět. Ten drak se začal
zvětšovat a už nevypadal jako ještěrka, ale jako obrovská obluda s velkými zuby a ostnatým hřbetem.
Ráno jsem šla do školy. Tam jsem se
Lindy zeptala na ten obraz. Řekla,
že tam už byl, když se nastěhovali.
Taky řekla, že ho chtěli několikrát

MATES

zlikvidovat, ale nešel odlepit od zdi.
Přišla jsem ze školy, dala jsem si čaj a
už byl ale večer. Ráno mi kámoška
oznámila, že ten obraz zmizel. Doma
jsem se podívala do knihy o tajemných
předmětech a tam jsem našla ten obraz! Psalo se tam, že ho namalovali už
ve středověku na hradě Bouzov, ale pak
byl ukraden a odvezen. A tomu, kdo ho
měl, přinášel smůlu. A také, že zmizel a
dlouho se neukazoval a poté se znova
objevil, ale neznámo kde. A od jeho objevení za dalších sto let má znova zmizet. Byli na něm vyobrazeni duchové v
mračnech, kteří údajně strašili za
bouřky, proto také v mračnech. Kdokoliv se snažil ho vyfotografovat, tak tam
obraz nebyl. „To musí být on!!!“, vykřikla
jsem, a další den všechno řekla
kamarádce. Ona řekla: „No, to je docela
zajímavé, protože ten byt, ve kterém
bydlíme, je tam už 101 let, ale samozřejmě se opravoval." No a většina
lidí, kteří tam bydleli, říkali, že tam ten
obraz už byl. „Aha", přemýšlely jsme o
něm, ale pak už byl konec školy a musely jsme jít domů. Když jsem chodívala
k Lindě domů na návštěvu, tak po tom
obraze byl na zdi flek ve tvaru draka.
Když jsem u ní spávala, tak se od zdi
ozýval ťukavý zvuk . Jenže potom mi
Linda jednou řekla, že se tam bude
bourat zeď, protože budou dělat
komoru. Vybourali zeď s flekem a
přestal se ozývat ťukavý zvuk. A po obraze už nezbylo vůbec nic...

Alžběta Brázdilová (5.B)
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Nijura - dědictví koruny elfů
Napsal: Jenny May Nyuen
Jazyk:. Čeština
Popis: Když mladá dívka s polovinou elfí krve v žilách najde v lese
podivný nůž, netuší, že se právě
stala klíčovou postavou v konfliktu, který ohrožuje všechno kolem
ní. Mírem na světě otřásl neuvěřitelný zločin: Elrysjar, jednu z
dvojice magických korun elfů,
ukradl člověk! Kdo se jí zmocní,
je nezranitelný a bahenní elfové
ho musí bezpodmínečně poslouchat. Tajemného krále ze světa
lidí získaná moc zaslepila. Shromáždil kolem sebe armádu Šedých bojovníků, aby svoji hrůzovládu rozšířil po celém světě. Jediná zbraň, která ho může zastavit, je nůž, v nějž se proměnila
druhá magická koruna patřící
svobodným elfům, kteří neúpí v
područí nového krále. Nůž potřebuje pána a proto si vybral Nill.
Dívka se rázem stává hříčkou různých zájmů. I když ji pronásledují Šedí bojovníci, vydává se v doprovodu několika statečných druhů na nebezpečnou cestu ke králově věži.
Ellen Hlávková (6.B)
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„B oho “ j e z k ratk a pro
„bohemian“. To představuje styl
oblékání inspirovaný životním
stylem svobodných lidí a hippies z 60. a 70. let. Boho styl
se vyznačuje dlouhými splývavými sukněmi, volnými halenkami, etnickými prvky jako jsou
tuniky a dřevěné šperky, výšivky
nebo zdobení korálky, kabelky
s třásněmi a ploché sandály nebo kotníkové boty. Vzhled je
hodně vrstvený a barevný.
Beáta Moudrá (8.A)

Zdroj: https://www.google.com/search?q=boho&tbm=isch&ved=2ahUKEwjVuaXUzp34AhVHCewKHdpOBFAQ2cCegQIABAA&oq=boho&gs_lcp=CgNpbWcQAzIICAAQgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQg
AQ6BAgjECc6BAgAEB46CAgAELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToHCCMQ6gIQJzoECAAQQ1CcBli7E2CSFmgCcAB4AIABTogB2QOSAQE3mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1
pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=m3WgYpWAFMeSsAfanZGABQ&bih=722&biw=1536#imgrc=3Uyk8DHljgDHWM
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AIRSOFT
Airsoft je moderní druh sportu, ve kterém
po sobě hráči střílejí malými lehkými
plastovými kuličkami ze zbraní poháněných manuálně, stlačeným plynem nebo
elektricky, které svým vzhledem zpravidla
napodobují zbraně reálné. Airsoft se hraje v mnoha pojetích od čistě sportovního
(např. speedsoft) po napodobování reálných policejních nebo vojenských jednotek při použití autentické výstroje a taktiky.

Ve výbavě musí být
ochranné brýle (to je povinnost) a také ochranná maska, ale ta už není
povinná. Taky je potřeba
hlavně nějaké maskování - bunda a kalhoty.

Druhy zbraní: manuální: odstřelovací pušky, pistolky
Plynové: jsou jakékoli, ale nehodí se do zimy
Elektrické nebo AEG: jsou úplně všechny

Bezpečnostní pokyny a pravidla pro používání airsoftových zbraní
Vždy používejte při střelbě ochranné brýle.
Nikdy nemiřte zbraní na lidi ani na zvířata.
Nikdy nestřílejte na tvrdý cíl, kulička se může odrazit zpět a někoho zranit.
Pokud zrovna nestřílíte, nošte zbraň vždy pouze v zajištěném stavu.
Nikdy se nedívejte do ústí hlavně.
Prst přikládejte na spoušť pouze tehdy, chcete-li střílet. Jinak nikdy.

Ze zbraní s elektrickým systémem vždy odstraňte baterii pokud nestřílíte.
Neprovádějte na Vaší zbrani žádné technické úpravy a změny – Vaše zbraň
se tak může stát nebezpečnou a kromě toho ztrácíte nárok na záruční opravy.
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Hra je založena na čestném chování hráčů – pokud je hráč zasažen
či jiným dovoleným způsobem „zabit“, musí se sám přiznat (zásah
často ostatní hráči nemohou vyhodnotit) – hráč musí zřetelně nahlas ohlásit „mám“, „zásah“ nebo „jsem mrtvej“, zvednout obě ruce, označit se reflexní vestou (v případě absence reflexní vesty vytáhnout zásobník ze zbraně a držet ho nad hlavou) a nejkratší cestou odejít k tzv. „mrtvolišti“ (respawn), kde s ostatními vyřazenými
hráči čeká do konce hry (přičemž nesmí nijak komunikovat s dosud
„živými“ spoluhráči ani se jinak zapojit do probíhající hry) nebo čeká
na „oživení“, např. každou patnáctou minutu (14:45, 15:00, 15:15
atd.). Na „mrtvoly“ je zakázáno střílet, živí hráči se za mrtvé nesmí
vydávat.

Americká armáda využívající airsoft během trénování svých vojáků
Ve hře je zakázáno jakékoli tělesné napadání ostatních hráčů či jiné
agresivní chování.
Cílem jedné hry je splnění předem stanoveného úkolu vycházejícího
z typických vojenských scénářů, například eliminace soupeřova týmu, získání vlajky, záchranná mise, pozorovací mise, bránění objektu, obsazení objektu atd.
David Blaha, 7.A
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8.A na dračích lodích
V sobotu 28. května se žáci 8.A zúčastnili 17. ročníku Přerovského festivalu dračích lodí, který se uskutečnil na přerovské Laguně. Součástí festivalu byly závody
dračích lodí na vzdálenost 200 m a 1 km. Třída 8.A neseděla v tento den v lodi
poprvé. Před samotným festivalem celkem 3x v rámci hodin tělocviku chodila trénovat na přerovskou loděnici, kde se jim věnovali sportovci oddílu Dragon force a
předávali jim své dovednosti a zkušenosti. Jejich um byl natolik skvělý, že žáci
8.A, kteří byli později rozděleni do dvou desítkových lodí, a bubeník, si vedli víc
jak dobře. V malém finále posádka Umpalumpové 1 skončila na celkovém 4. místě, ve velkém finále posádka Umpalumpové 2 skončila na třetím místě. Celá akce
se moc vydařila, žáci si vyzkoušeli nelehké jízdy v týmu, kdy museli řádně
„máknout“, aby si dokázali zajet dle svých možností, naučili se trpělivé spolupráci, dokázali podpořit a povzbudit nejen svůj tým, ale i ostatní týmy, např. tým rodičů, kteří se závodu také zúčastnili. Celým závodem vládla přátelská atmosféra
plná nadšení a adrenalinu. Akce byla přínosem nejen pro žáky, ale i pro rodiče,
kteří přišli sportovce ve velkém počtu podpořit.

Jana Štefanová
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Mgr. Barbora Nebojsová, Mgr. Lucie Lyková

Ellen Hlávková—6.B
Valerie Davídková—6.A
Eliška Řeháková—6.A
Alžběta Kilkovská—7.A
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Eva Mikuláčková—8.A
Matěj Zabloudil—8.A
Beáta Moudrá—8.A
Ganvara Pavelková—9.A

