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  O robotickém vysavači 

Žili, byli babička a dědeček. Bydleli v malém domečku, a protože byli moc líní, měli doma velký nepořádek. Rozhodli se, že si 

nechají sestrojit výkonný robotický vysavač. Vysavač vysával a vysával, když vtom najednou vysál kanárka a potom jeho klec. 
Za chvíli zmizela i kočka se svou hračkou. Potom se pustil do psa a jeho boudy. A za chvíli vysál i babičku a dědečka. A 
nakonec zhltnul celý dům. Naštěstí přijel jejich vnuk, který nenasytný vysavač vypnul a všechny vysvobodil. 

Tobiáš Řeháček, 4. A 
 Domeček pro broučky 

Ve svém volném čase nejraději chodím ven se svými kamarádkami. Jednou nás napadlo, že můžeme broučkům postavit 
malý domeček z klacíků, mechu, listů a květinek. Nejprve jsme hledaly vhodný strom se členitými kořeny. Nejvíce se nám líbila 
malá dutina v kořenech buku. Pustily jsme se do stavění z materiálu, který jsme našly při hledání toho správného místa. 
Začaly jsme stěnami z klacíků. Podlahu domečku jsme vystlaly tím nejjemnějším mechem, který jsme našly. Dovnitř jsme pak 

opatrně vložily postýlky z kůry. Každá postýlka měla polštářek z květinky a peřinku z listu. Pokojíček jsme zařídily i stolečkem 
z květu pampelišky. Kolem něho jsme ještě nasázely květy fialek. Ty představovaly židle. Domeček se nám tak líbil, že bychom v něm 
nejraději také bydlely. Snad si k němu najde cestu i nějaký brouček.  
       Amálie Anna Koníčková, 5. A 
                          Hluboká nad Vltavou 

Hluboká nad Vltavou město je ležící v jižních Čechách. Je tam krásný zámek ze 13. stol. Natáčela se zde pohádka Pyšná 
princezna. Myslím si, že je to jeden z nejkrásnějších zámků v celé České republice. Ve městě je nádherná zoo, ve které 
mají například expozici s mravenci. Bydlí tam třeba mravenec atta (stříhač), mravenec žlutochlupý, mravenec buldočí 
a novinka mravenec krejčí. Při procházce ze zoo se můžete zastavit ve sportovním centru, kde je třeba lanový 
okruh pro dospělé i pro děti. Bude se Vám líbit procházet se kolem Vltavy doporučuji jet na čtyřdenní výlet. Je 
tam hodně penzionů na výběr. 
 Marek Buřil, 5. A  

      Letní dort 

Celá rodina máme rádi piškotový dort. Je hodně osvěžující, proto si ho rádi dáváme v těchto horkých dnech. Na dno dortové 
formy dáváme piškoty. Na piškoty rozetřeme tvarohovou hmotu, kterou uděláme z dvou tvarohů a dvou zakysaných 
smetan se dvěma lžičkami cukru. Tvarohovou hmotu pokryjeme ovocem, např. banány, jahody a ananas. Tyto 3 vrstvy ještě 
2 krát zopakujeme, až je dortová forma plná. Nakonec celý dort přikryjeme alobalem a necháme přes noc v ledničce. Pak už si jen 
pochutnáme.          
 Matěj Suchý, V. A 

    Můj zvířecí kamarád pagekon 

Vždy jsem si přála nějaké zvířátko. První zvíře, které jsem měla, bylo morčátko. Ale vzhledem k tomu, že mám alergii, jsme 
ho museli dát pryč. Poté jsme měli rybičky, a když nám po dvou až třech letech zahynuly, pořídili jsme si po nějaké době 
pagekona řasnatého. Pagekon řasnatý je původně z Nové Kaledonie. V minulém století se tento druh považoval za vyhynulý, 
ale v roce 1994 byl znovu objeven na ostrůvku Isle of Pines v Nové Kaledonii. Pagekon řasnatý je stromový gekon. V deštném 
lese šplhá po stromech až  do výšky 15 metrů. Tento gekon má na prstech a konci ocasu přísavné lamely, díky nim může lézt i 
po skle. Pagekon řasnatý je krásný tvor a zároveň skvělý mazlíček.  
Sofie Janečková, 5. A 

                 Nová jízdárna 

Pokud máte rádi koně, tak si zajděte na Novou jízdárnu. Musíte jít, nebo jet po cyklostezce podél Odry směrem ke splavu v 
Polance. Potom odbočit doleva před můstkem přes potok. Kolem sebe máte nádhernou krajinu, dokonce můžete slyšet i 
kukačku. Na jízdárně si můžete koupit nanuk nebo se povozit na koni. Jednou, když jsem tam byla, právě probíhaly 
parkurové závody. Nádherný pohled, když kůň letí vzduchem. Opravdu zážitek, doporučuji tam jít. 
Aneta Černíková, 5. A 

              Ozdravný pobyt  
Na ozdravném pobytu se mi líbilo. Dokonce mi celkem chutnalo i jídlo. Pobyt probíhal v penzionu Eva v Hutisku-Solanci v 
Beskydech. Jeli jsme tam zhruba hodinu. Zpátky to bylo delší, protože na cestách probíhala výluka. Aspoň jsme si tak prodloužili celý 
týden. 
Vedle budovy stálo hřiště na hraní různých her. Hráli jsme tam hodně přehazovanou. Také jsme tam stavěli různé stavby z písku a ten, 
kdo to měl nejhezčí, vyhrál cenu. Popravdě řečeno ji obdržely všechny týmy … například nám se to moc nepovedlo, ale dostali jsme 
hořkou fidorku. 
Hned od hlavní budovy byla kousek klubovna. V ní jsme si užívali karet a dalších her. Dokonce jsme tam i soutěžili, třeba fotbal s míčkem 
na kolenou. Nejlepší týmy opět dostaly odměnu. Týmy byly vždycky po dvou lidech.  
Celkem se mi tam líbilo, ale štvalo mě, že nám tam skoro pořád pršelo.  

Adam Kondiolka, 
5. A 
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              Ozdravný pobyt  

Dne 22. května jsme jeli se školou na ozdravný pobyt do penzionu Eva. Cesta autobusem byla dlouhá, zato na místě nás 
paní domácí hned po příjezdu krásně přivítala. 
Pokoje byly pěkně rozdělené. Obzvlášť ten náš. Rozdělil totiž nás a kluky, kteří po večerech hodně žvanili, a to bylo dobře. 
Voda byla železitá, ale pít ji a čistit si v ní zuby se dalo. 
Venku odpoledne téměř všichni hráli přehazovanou - až na pár dětí a mě s Markem. My jsme spolu pozorovali místní hmyz. 
Našli jsme třeba kovaříka narudlého, muchnici, nebo taky mravence dřevokazy. Bohužel zbytek pobytu pršelo, takže jsme buď 
strávili den v klubovně, nebo na pokoji. Naštěstí si pro nás pan učitel připravil různé hry. 
Moc se mi tam líbilo a příští rok bych si to chtěl zopakovat. 
Filip Spáčil, 5. A 

              Ozdravný pobyt  

Dali jsme si kufry dolů do autobusu, předali léky, řekli ahoj a odjeli zeleným autobusem směr Hutisko-Solanec. Měli jsme jet 
zhruba 45 minut, ale jasně že byly objížďky, takže jsme jeli asi hodinu. Projeli jsme kolem louky, několika malých domků, 
zabláceného potoka, prudšího kopečku a byli jsme tam. Poměrně vysoký, bílý, velký dům s velkým nápisem Penzion Eva. 
Sedli jsme si na lavičky a pan učitel nás rozdělil do pokojů. Asi za půl hodiny jsme šli na oběd. Po výborném obědě jsme 
měli odpolední klid. Po odpoledním klidu jsme hráli přehazovanou, a kdo nechtěl, šel hrát jiné hry nebo stavět domky 
z klacíků, nebo se prostě zabavil podle svého gusta. Druhý den venku lilo jako z konve, proto jsme šli do klubovky hrát hry. 
Třetí den ráno pršelo, a tak jsme zůstali na pokojích. Po suprovém obědě a odpoledním klidu jsme si sbalili věci a šli dolů do 
jídelny. Tam jsme čekali na autobus. Odjeli jsme v pohodě domů a moc jsme si užili i cestu zpátky.  
Magdaléna Pokludová, 5. A 

              Ozdravný pobyt 

22. května jsme odjeli do školy v přírodě. Když jsme dojeli, rozdělili jsme si pokoje, potom jsme šli ven hrát různé hry. Většina 
šla hrát přehazovanou a někteří kluci hráli fotbal. Dva kluci zkoumali přírodu. Celý druhý den pršelo, takže jsme šli do 
klubovky a hráli jsme hry, které připravil pan učitel, nebo naše vlastní. Třetí den pršet nepřestalo, takže jsme zase hráli v 
klubovce. Nejvíc ze všeho se mi líbila přehazovaná, karetní hry nebo bavení se s kamarády. Jídlo mi taty moc chutnalo, hlavně 
svíčková. 
Ondra Černík, 5. A :) 

               Rope skipping  

Od začátku školního roku jsem začala dělat úžasný sport Rope skipping. Je to vlastně takové rychlostní a trikové 
skákání přes švihadlo. Používáme švihadla korálkové, kabelové, rychlostní, speed single rope a hodně dalších. Při 
skákání nás vždycky doplňuje hudba. Moje nejoblíbenější triky, které skáčeme: arm side swing, x-foot cross, arm 
crossvers, backward shuffle, heel-to-toe, half twister, atd. Opravdu hodně mě Rope skipping baví a určitě se do 
kroužku přihlásím i příští školní rok. 
Veronika Sukatschová, 5. A 

                           Výlet do Zoo Lešná 

Dne 28. 5. jsem navštívila zoo a zámek Lešná. Jela jsem tam se třídou, se kterou jsem strávila už pět dlouhých let, a se třídou 4. A.  
Sotva jsme se spolužáky uprchli z autobusu, kde jsme strávili dvě a půl hodiny plné písniček, začalo pršet. Najedli 
jsme se a vyrazili. První zvíře, které se před deštěm neschovávalo, byly žirafy, které měly společný výběh s africkými 
prasaty a zebrami. Také jsme kus prohlídky strávili v části zoo, ve které bylo velmi horko. Nad hlavou mi tam 

prolétávalo mnoho krásných ptáků. Spolužák Michal se tam překřikoval s ptákem, který se pevně držel kovové tyče. 
Asi se dohadovali o větší autoritu … Ale hlavní je, že se to všem líbilo, a hodně jsme se smáli. Plná naděje jsem se rozběhla 
k výběhu tygrů, ale nebyli tam.  Když jsme dojedli oběd, vydali jsme se s kámoši k rejnokům. Čekala jsem asi deset minut, ale 
nakonec se mi bez jakékoli návnady podařilo rejnoka přivolat a pohladit si ho. Byl hodně slizký, ale to mi nevadilo, zážitek 
zůstal. Kamarádi si pro ně koupili krmení, ale místo toho, aby jim pamlsek dali do pusy, trefili se do jejich nosu. Nevím, jak se jim 
to podařilo, ale rejnoků mi bylo líto. Dále byli v zoo plameňáci, klokani, sloni a nosorožci. Zvířata byla velmi pěkná a doufám, 
že zoo Lešná ještě někdy navštívím.  
Lucie Hrušková , 5. B 

         Výlet do zoo Lešná  
Do zoo jsme jeli zhruba dvě a půl hodiny. Cestou byla dost velká sranda. Aby 
ne, když jsme porovnávali, kdo má nejtrapnější fotky. Když jsme vystoupili, 

mírně pršelo, ale nikomu z nás to nevadilo. Pak jsme hodili žetony do pochybného stroje a 
vydali se směrem prohlídky. Viděli jsme krásná zvířata a všude bylo plno rostlin. Potom jsme jeli 

vláčkem a udělali si malou trapnou chvilku zpívání. Též jsme šli do volného výběhu s klokany, kteří se 
nás stranili. Navštívili jsme též volný výběh s ptáky. Jeden z nich stál na zábradlí. Z naší přítomnosti 

nebyl moc nadšený. Do toho začalo pršet o hodně víc, ale nám to nijak nezabránilo pokračovat v cestě. Pak jsme 
se šli naobědvat. Na jídlo jsem s mými kamarády čekala dost dlouho, ale čekání se vyplatilo. Bylo totiž 

výborné! Po něm jsme zamířili k dominantě celé zoo. K rejnokům. Při vstupu jsme si museli umýt ruce a pak jsme šli 
přímo k nim. Rejnoky jsme si mohli hladit i krmit. Tahle možnost mě lákala, proto jsem koupila krmení. Mně spadlo a 
mému kamarádovi taky. Pak jsme vyšli z haly a venku začalo neskutečně pršet. Naštěstí jsme už odcházeli. Sice mě 
trochu mrzí počasí a to, že jsme neviděli surikaty, ale určitě ničeho nelituji. 
Eliška Šponiarová, 5. B 
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               Výlet do zoo Lešná  

V úterý 28. 5. jsme navštívili zoo Lešná vedle Zlína. Už z autobusu jsme museli vystoupit s deštníkem či pláštěnkou a až do konce 
výletu lilo jako z konve. 
Všichni jsme dostali žetony, abychom přispěli na jednotlivou zemi a zvířata, která jsme si vybrali z Ekvádoru, Laosu či 
Sumatry.  
Nejvíc se mi asi líbili rejnoci. Je to velký zážitek, na který se nedá zapomenout. Rejnoky bylo možné i nakrmit. Stačilo si za 
pár korun koupit misku s masem a oni sami připlavali. Přiznám se, že mě ale zklamalo, že se kvůli dešti před námi 
spousta zvířat schovala - tygr, pes dingo a další.  
Udělali jsme si i menší přestávku, abychom se najedli a napili. Ten, kdo jídlo nebo pití neměl, si ho mohl koupit. 
V polovině výletu jsme už všichni byli zmáčení, jako kdybychom se vykoupali. Před deštěm nás zachránil vláček se stříškou. 
Měli jsme takový „malý sbor“. Vláček nás dovezl až k restauraci, kde si ti, kteří měli zájem, dali oběd. 
Všichni jsme už chtěli domů, do tepla a pohodlí. Proto jsme došli zpět k autobusu, naskočili do něho a vyjeli zpět domů. 
Někdo by řekl, že tento výlet byl hrozný kvůli schovaným zvířatům či dešti, ale já přiznávám, že to pro mě bylo 
dobrodružství a zábava. Klidně si takový výlet s radostí zopakuji. Na viděnou, zoo Zlín.  

Sophie Derner, 5. B 
         Kino  

V pátek 24. 5. jsme byli se školou v kině. Dojeli jsme na místo a měli jsme ještě hodně času, takže jsme se prošli po obchodech 
a potom jsme všichni šli do kina. Nakoupili jsme si jídlo a šli jsme si sednout do sálu, kde si každý vybral místo k sezení. 
Když už každý seděl, v sále se zhaslo a začal film, který se jmenoval Shazam. Film byl o klukovi, který žil v pěstounské 
rodině. Jednoho dne jel metrem a ono zastavilo v tajemné jeskyni. A tam se najednou stal superhrdinou. Co všechno 
prožil, nebudu popisovat. Koho to zaujalo, a film neviděl, ať se na něj podívá. Myslím si, že nám všem se líbil a že si ho 
všichni užili. 
Natálie Kučerová, 5. B 

                    Lysá Hora  

Dne 10. 6. 2019 šla naše třída 6. B na Lysou horu. Jeli jsme vlakem a bylo nádherné počasí. Stoupali jsme 
pořád výš a výš. Byl to samý kámen a štěrk.  Nahoře jsme byli odměněni krásným výhledem a 
občerstvením. Pěkně jsme si to užili a dokonce jsme viděli i hada.  
Natálie Žylová, 6. B 

                                                    Slizová super zbraň 6 
SSZ s chlapcem šli do chlapcova pokoje. Jelikož měla rodina velké finanční problémy, tak rodiče chlapce zavolali policii. 

Chlapce napadlo, že by se SSZ mohl vsáknout do jeho postele, on tak udělal a policie vůbec nic netušila. 
      Policie prohledávala celý dům. Ráno, odpoledne, večer, noc. Ráno, odpoledne, večer, noc.. Nemohli nic najít, 
žádná stopa, až do chvíle, kdy si jeden vyšetřovatel lehl na postel. Byla mokrá a ulepená, tak vyšetřovatel vyskočil a 

potichu řekl: "A mám tě". SSZ zpanikařil! Vysáknul se z postele a běžel pryč. Bohužel. Před domem bylo obrovské vojsko. 
Zajali SSZ a odvezli ho do běžného vězení. Hmmm... SSZ se vlastně protáhne všude. No.. Jim to vážně nedošlo. Dali ho do 
cely s mřížemi. Nastala noc, SSZ se protáhnul skrz mříže a utekl pryč.  
     Jelikož laboranti z tajné laboratoře, odkud SSZ pocházel, tušili, že policisté udělají takovou chybu, čekali už před vězením, 
odvezli ho do tajné laboratoře, pořídili mu tam pokoj, se vším co si přál a dopřáli mu skvělý a klidný život. 
 Pokračování nikdy (konec). 
 (Prudil, Kalvar, Zedek, Kokeš – 8. A) 

Svítání   

Noc se chýlila k ránu. Měsíc vystřídal svou vládu se Sluncem. 
Za obzorem se rozlévala krvavě rudá, jako by mezi temnotou a světlem vypukla bitva. 
Vítr foukal do listí stromů, které dělalo svým šuměním doprovod ranním ptákům, pějícím o tom, že nový den začíná. 
Poslední hvězda zapadla za svým králem a bílá mračna začala pomalu plout po obloze. 
Mlha nad jezerem stoupala a přitom na břehu tvořila rosu. Řeka tiše šuměla a omývala své břehy. Rudá barva se pomalu 
vytrácela a světlo se ujalo vlády. Alespoň pro teď. 
Vlci vyli a svolávali svou smečku. Havrani ve špičkách smrků hlasitě krákali a mávali křídly. Nebe bylo již azurové a 
čisté, mraky odpluly pryč, aby Slunce ozářilo oblohu a probudilo vše k životu. 
Začínal nový den.  
Viktorie Bojdová, 8. A   
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  Ozdravný pobyt 8. B a 6. A 

Byl krásný slunečný den 17. května a všechny děti 8. B a 6. A se sešly na prostranství za jídelnou naší školy. Když 
přijel autobus, obě třídy už tušily, že to bude kouzelný týden. Po usazení v autobusu jsme vnímali les mávajících 
rukou našich rodičů zvenčí. Po cestě jsme odpočítávali minuty, kdy už tam budeme. A dočkali jsme se. 

Zaparkovali jsme k chatě U Jelena v Hraběšicích.  
Nejprve byly ubytovány holky, potom kluci. Pokoje nebyly ničím zvláštní, ale bylo to perfektní místo na prohloubení 

vztahů mezi spolužáky. Nastal čas oběda… 
Všichni měli neskutečný hlad, a tak spořádali všechno maso, rýži i omáčku. Pak začalo pravé dobrodružství. Vyšli jsme 
ven a cítili jsme svěží čerstvý vzduch. Procházeli jsme se po okolí a narazili jsme na pasoucí se krávy. Odvážili jsme se 
ještě dál, ale cesta najednou končila, nikam nevedla, a tak jsme se vrátili na večeři. Po jídle nás naši učitelé paní Šárka 
Feketsová a pan Lukáš Kosík doprovodili na hřiště opodál, kde jsme se vyřádili. 
Další ráno jsme se hned po snídani vydali na exkurzi do vodní elektrárny Dlouhé stráně. Dozvěděli jsme se mnoho informací 
o historii a prošli jsme se tunely, v nichž ležely stroje, napomáhající při výrobě elektřiny. Autobusem nás svezli na dolní 

nádrž, vysvětlili nám důležitost této části elektrárny a potom jsme se vydali nahoru. Cítili jsme, jak nám stoupá tlak v uších. 
Z okna autobusu jsme vnímali, že sem se jaro ještě nedostalo. Viděli jsme totiž plno zamrzlých stromků. Navíc se z nebe 
začal snášet sníh. Na samotném vrcholu kopce foukal silný vítr, a tak jsme si vyslechli jen nejpodstatnější informace a 
následně jsme se zase vrátili do autobusu. Tím ovšem náš dobrodružný den neskončil.  
Autobus nás následně zavezl do ruční papírny ve Velkých Losinách. Tam nám ukázali stroje a seznámili nás 
s historií továrny. Na závěr jen pro nás otevřeli malinkatý obchůdek se suvenýry. Nakoupili jsme si a 

spokojeně jsme se vrátili na pokoje. 
Nadešla středa. A s ní i déšť. Bohužel pršelo celý den, proto jsme dostali volno a udělali jsme si program podle sebe. Večer nám 
učitelé dovolili uspořádat diskotéku. Moc se vydařila. 
Následný čtvrtek byl neskutečně náročný. Učitelé si pro nás totiž připravili dvanáctikilometrovou túru. Vrátili jsme se na 
oběd a po odpoledním klidu jsme navštívili Muzeum starších věcí. Zde bohužel není co psát, protože tohle místo nikoho 
nezaujalo. Cestou zpět jsme ušli dalších dvanáct kilometrů. Dokonce k večeři jsme dorazili později než jiné dny. 
Během posledního večera jsme si mohli opět vychutnat diskotéku. A trsali jsme, i když takřka všechny bolely nohy. 
Následovalo balení věcí a odpočítávání času návratu. Rodiče nás srdečně přivítali a my jsme mohli zkonstatovat pouze 
to, že tato vydařená akce už bohužel patří do minulosti. Zároveň se můžeme těšit, že si ji ještě jednou příští rok 
zopakujeme, než se rozejdeme na střední školy. 
Andrea Hartleifová, 8. B 

                      
   Rozloučení s deváťáky 

Dne 11. 6. 2019 proběhlo rozloučení s deváťáky v rámci akce Rady 
rodičů. Všichni deváťáci jsme měli možnost se sejít na Loděnici 

pod Slezskoostravským hradem, kde nás čekaly lodičky a jeden 
raft. Zprvu v některých z nás hrklo, zda vůbec máme do lodiček 

nastoupit, ale po půlhodinovém osmělování hned u břehu se všichni 
zdárně připravili na sjezd řeky Ostravice.  
Po jednotlivém sjezdu nás auto dopravilo zpět do loděnice, kde nás 
čekala lezecká stěna, občerstvení, diskotéka a spousta zábavy. Já sedím 
venku, přežvykuji kus sekané s chlebem, pozoruji všechny kolem sebe a 
náhle si uvědomím jednu věc. „Vždyť za tři týdny se už s některými 
vůbec neuvidím!“, bleskne mi náhle hlavou. Přesně tak, rok s rokem se sešel 
a já si začínám uvědomovat, že období posledních čtyř let, které jsem sice 
někdy proklínala, padá nenávratně někam do neznámého propadliště.  
„Cože, všichni se se všemi baví?“ Nepřestávám vycházet z údivu. Najednou 
si máme co říct, umíme se spolu bavit a snažíme se vyzvědět o těch ostatních 
co nejvíc. Že bych nebyla jediná, která někde v koutku duše truchlí nad tím, že 
končí jedna životní etapa a začíná druhá? Vždyť se přece všichni těší, až ze školy odejdou, ne?! 
Ano, každý z nás se těší na nové začátky, ale poslední čtyři roky prostě nemůžete vymazat z hlavy. Ti lidé kolem vás byli 
součástí denního života. Denně jste potkávali ty samé obličeje, ty samé učitele a najednou konec, finito! Nerada vzpomínám na 
některé lidi, některé chvíle, ale přece cítím, že jsem na měkko. Ony ty čtyři roky totiž byly nakonec super! Ať si vzpomenu na 
kterýkoliv ozdravák nebo nějakou jinou akci, bylo to všechno fajn. I ty každodenní hlášky spolužáků, učitelů a blbosti našich kluků. 
Prostě lidičky, bude se mi po vás stýskat!   
Tereza Drozdová, 9. A 

                               Atletický čtyřboj 

Ve školním roce 2018/19 probíhá na naší škole v hlavní budově oprava tělocvičny. Hodiny tělesné výchovy tudíž musely probíhat 
v zimních měsících na novém atletickém povrchu školy. Proto učitelé TV vymysleli do hodin tělesné výchovy nový „projekt“ – ZIMNÍ 
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ.   
Zimní atletický čtyřboj se skládal z běhu na 60 metrů s otočkou, skoku do dálky, hodu a skoku z místa. Každý sportovní výkon žáka byl 
přepočítán speciálním programem na body, body ze všech čtyř disciplín byly sečteny a podle bodů se určilo pořadí.  
V každém ročníku se vyhlašovala tři nejlepší děvčata a tři nejlepší chlapci. 
Vítězové byli odměněni medailí a diplomem. Všichni žáci, kteří se zúčastnili čtyřboje, byli odměněni malou sladkostí. 
Ceny na atletický čtyřboj zakoupila Rada rodičů při ZŠ Srbské. 
Tomáš Olša 
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