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Čauky, ahojky, nazdárek … 

Vítám všechny příznivce našeho školního časopisu 
ve školním roce 2009/2010 a přeji všem úspěšný škol-
ní rok. Myslím, že jsme si na sebe již tak nějak zvykli, 
a proto budu rád, když naše spolupráce bude pokra-
čovat. Je sice doba internetu a různých technických 
vymožeností, ale přesto takový školní časopis je přece 
jen trochu zvláštní kategorie a určitě každého, jehož 
práce se v časopise objeví, tato skutečnost potěší. Tak 
sem s Vašimi nápady i příspěvky. 

Užívejte podzimu a pomalu se těšte na Vánoce, 
ale nezapomínejte taky na školní povinnosti. 

Váš ŠKOLÁČEK 

Bylo, nebylo 

* Na 1. stupni proběhl projektový den „Máme rádi zví-
řata“. Žáci 3. a 5. ročníku navštívili ZOO Ostrava, prv-
ňáci zavítali do Stanice mladých přírodovědců 
v Karviné, žáci 2. a 4. ročníku vytvořili v rámci pracov-
ních činností a výtvarné výchovy velmi pěkné předsta-
vitele hmyzí říše. 

 
 
* Žáci 2. stupně si prožili svůj tradiční projektový den 
„Poznej své okolí“, kdy navštívili skládku odpadů, kos-
tel v Karviné-Dolech, sběrný dvůr, čističku odpadních 
vod, Elektrárnu v Dětmarovicích.  

 

* Děti 2. a 4. třídy navštívili Muzeum Těšínska v Karvi-
né, kde si prohlédly stavebnici Merkur. 

 

 
* Třeťáci si prohlédli zámek Fryštát. 
* Zájemci z řad žáků na 1. stupni se zapojili do akce 
„Školní mléko“. 
* Páťáci se zapojili do programu „Hravě žij zdravě“. 
* Byly zavedeny elektronické žákovské knížky. Možná 
trochu nevýhoda po žáky, kteří uměli bravurně zatajo-
vat své školní výsledky –). 
* Ke konci minulého školního roku jsme se pokusili 
získat titul EKOŠKOLA. Vzhledem k drobným adminis-
trativním zádrhelům se nám to nepovedlo, ale my se 
nevzdáváme a o titul budeme bojovat v letošním roce 
jako lvi! 
* Školu již navštívili hasiči i členové Policie ČR. Ptáte 
se proč? Z důvodu besed, které provedli v rámci pre-
vence ve 2., 3., 4. i 6. ročníku. 
* Podpořili jsme projekt „Adopce na dálku“ a finančně 
jsme podpořili vzdělání dívenky z Afriky. 
* Tradičně proběhla podzimní sběrová akce starého 
papíru. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a aktivně 
zapojili. 
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Ze slohových prací žáků … 

Moje oblíbená hra čka 
Moje oblíbená hračka je plyšový pejsek. Je béžo-

vý, uši má hnědé a oranžový nosánek. Má bílé tlapky a 
černá očka. Na krku má oranžový šátek. Mám ho moc 
ráda. 

Simona Slepčíková, 3. tř. 

Moje oblíbená hračka je 
myš. Má velké šedorůžové 
uši, velké oči, špičatý čumá-
ček, vousy. Tělo je pruhova-
né šedobílé. Na nohou má 
myška velké boty. 

Dominika Greifenthalová, 3. tř. 

Moje oblíbená hračka je 
motýlí zajíček Maripósa 
a dostala jsem ho od 
Ježíška. Je celý bílý a 
chlupatý a má růžové 
bříško, čumáček, ocásek i ouška, která mu zdobí růžo-
ví motýlci. 

Na obličeji mu svítí modrá očka a červený jazýček. 
Na zádech má fialovo růžová křídla ve tvaru motýla 
a na krčku mu visí svíticí motýlek. 

Beáta Horáčková, 3. tř.  

 

Prázdniny na tábo ře 
Já, Bára a Blanička jsme jely na tábor. Jak jsme 

přijely, říkaly jsme si "ježíš, to je ale díra". Přišly jsme k 
jedné vedoucí a ona nám dala číslo chatky. Jakmile 
jsme se vybalily, volali na nástup. Vybrala si nás ve-
doucí Simona, ale my jí říkaly Simča. Večer jsme měli 

diskotéku a měli jsme pánskou a dámskou volenku. 
Říkaly jsme si, kteří kluci se nám líbí a byli stejní. Nej-
horší bylo, že tam měli tvrdé postele, ale zase byla 
sranda, že jsme chodily spát pozdě, protože lítali ko-
máři, takže nám nezbývalo než je zabít. Číhaly jsme a 
pak prásk je a bylo po nich. Taky jsme hráli různé hry. 
No a tak pokračovalo celých devět dní. Den před od-
jezdem jsme dostali diplom za celotáborovou hru Ma-
dagaskar. A pak byla poslední diskotéka, na které jsme 
všichni brečeli. Byl to pro mě snad první a nejlepší 
tábor. 

Alena Kolomazníková 4. tř. 

Fantastické prázdniny 
Ahoj, byl jsem na táboře. Ten tábor se jmenoval 

Gypsy cezet. Byl to můj nejlepší tábor a víte proč? 
Potkal jsem tam hezkou dívku jménem Elizabeth. 
Hned jak jsem ji viděl, byl to můj nejlepší zážitek. Náš 
pan vedoucí nám, klukům a holkám, udělal diskotéku. 
Bylo tam plno lidí ale našel jsem ji. Seděla sama na 
židli, tak jsem ji pozval na tanec. Dala mi pusu a po 
diskotéce šli všichni spát. Hned ráno jsem se šel podí-
vat, kde je a pan vedoucí mi řekl, že její rodiče si ji 
vzali domů. A mně po ní zbyla jen vzpomínka. 

David Sivák 4. tř. 

 
 

Rozhovor s … paní učitelkou  
 Květoslavou Rafajovou 

1. Jak dlouho už pracujete ve školství? 
Ve školství pracuji už 23 let, ale nezdá se mi, že by 
to byla pro žáky této školy nějak zajímavá otázka. 

2. Představovala jste si odjakživa, že budete u čitelkou 
nebo jste m ěla jinou p ředstavu? 
Asi nebudu příliš originální, ale chci-li říct pravdu, 
musím připustit, že jsem si svou profesi vybrala už 
hodně dávno v dětství. Ale v době studia na střed-
ní jsem uvažovala ještě o právech. 

3. Jaké p ředměty vyu čujete na škole? 
Zajímavé, já myslela, že to všichni žáci vědí=)…. 
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4. Co děláte ve volném čase? 
Ve volném čase ráda čtu, pracuji na zahrádce, 
pěstuji kytičky a dělám spoustu věcí jako ostatní 
pozemšťané. 

5. Myslíte si, že se n ěkteří žáci oblékají vyzývav ě? 
Ano, myslím. A protože učím estetiku, dovolila 
jsem si to i říci hlasitě a hodně mi to nebylo odpuš-
těno. Jenže škola má svou úroveň a k té patří 
i úroveň jejich žáků a vyučující jsme zde od toho, 
abychom ji hlídali. 

6. Jaké je vaše motto? 
Mé motto? Nikdy jsem o tom nepřemýšlela, ale líbí 
se mi slova básníkova: „Přišel jsem na svět, abych 
si postavil život dle obrazu srdce svého . Takže, 
mládeži stavějte si život podle obrazu svého srdce 
a nekřičte u toho prosím. 

 
Zdraví vaše vyučující ČJ, VV a broučci, příště se 

budeme určitě všichni těšit na zajímavější otázky! 
Za rozhovor děkuje Nikola Urbanská, 9. B 

Představujeme Vám … 

Ke konci loňského školního roku byli vyhlášeni tři 
nejlepší sportovci naší školy. Vzhledem k technickým 
překážkám jsme s nimi neuskutečnili rozhovory, proto 
tak činíme teď. 

 
Položila jsem jim několik otázek, tady máte odpo-

vědi. 

Jirka Hodulík z 9.A 

1. A máme tady jednoho z našich vyznamenaných 
sportovc ů na škole. Takže, jak dlouho hraješ háze-
nou? 
6 let. 

2. Jak si p řišel k tomuto sportu? 
Mám halu házené blízko bydliště, na zápasy jsem 
se díval už od malička. 

Vždycky mě lákalo začít hrát házenou. 
3. Jaký je tv ůj nejv ětší úsp ěch? 

Byl jsem vyhlášen sportovcem roku a získal titul 
vícemistr ČR starší žáci. 

4. Co hodláš v házené dokázat? 
Dostat se do A týmu mužů(minimálně)! 

5. Jak často máš tréninky? 
3krát týdně, v úterky a čtvrtky máme ranní tréninky. 

6. Co děláš ve volném čase? 
Odpočívám=) 

Tomáš Kozma 

1. Jak dlouho se už v ěnuješ judu? 
Teď je to devátý rok. 

2. Jaký byl tv ůj nejv ětší úsp ěch za těch 9 let? 
Přeborník ČR 2008 (starší žáci) 

Přeborník ČR 2009 (družstva-Baník Ostrava) 

3. Chceš se i dál v ěnovat judu? 
Ano, rozhodně nechci přestat. 

4. Jak často máš tréninky? 
Momentálně 3-5 x týdně 

5. No a co d ěláš ve volném čase? 
Občas si zahraju fotbálek nebo nohejbal. 

6. Kdy a kde se m ůžeme podívat na tvoje tréninky? 
Podívat se můžete u haly házené pod hospodou 
Majáček, kde trénujeme pondělí a pátky. 

Za rozhovory děkuje Nikola Urbanská, 9. B 

 

Když si zahrajeme na básníky … 

Babi čka a dědeček 
Babička a dědeček 
je to velký páreček. 
Už jsou spolu hodně let, 
každý žasne na ten svět. 

Voda 
Voda voda vodička, 
naše stará babička. 
Kdyby nebylo vodičky, 
neměli bychom čisté ručičky. 
Vodička nás tvořívá 
a každý ji má hodně rád. 

Stefanie Hrtánková, 6. B 

Brambory 
Večer jsem uviděla bramboru, 
jak běhala po dvoru, 
hrála si na potvoru 
a připomínala mi Madonu. 
 
Brambory – zemáky 
Verča honí tepláky  
a ukazuje gumáky, 
když jde z práce pro párky. 

Lucie Ralidiaková, 6. B   
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Moderní pohádka 

Loupežnická 
Bylo, nebylo, jednoho slunečného dne byla jedna 

dřevěná chaloupka na samotě u lesa. O pár kilometrů 
dál bydlely ve městě děti a jmenovaly se: Láďa, Jirka, 
Mirek, Marek, Honza a Danek. Jednoho, tedy toho 
slunečného dne, si děti chtěly jít hrát do známého lesa 
s chaloupkou. 

Děti si řekly, že je to výborný nápad, kromě Honzy 
a Ládi. Ti si mysleli, že je tam čeká nebezpečí a proto 
nešli. Ale pro jistotu dali Markovi vysílačky, kdyby se 
něco stalo, ať zavolají. Kluci tedy šli. Hráli si, házeli 
kamínky, ale jeden rozbil v chaloupce okno. Ihned na 
děti vyběhli loupežníci a zamkli děti do sklepa. Děti 
nevěděly, co dělat, ale Danek si vzpomněl na vysílač-
ku kterou jim kamarádi dali. Zavolali tedy Honzu 
a Láďu na pomoc. 

Záchranná akce probíhala takto: 
1. Hodili petardu na odvrácení pozornosti 
2. Hodili dýmovnici na krytí, aby loupežníci nevě-

děli, kde jsou 
3. Vynesli kamarády ze sklepa 
Později, asi za dva dny, se šly děti domluvit 

s loupežníky, že jim sklo zaplatí. Všichni se shodli, že 
na tuto příhodu nikdy nezapomenou. A od té doby 
chaloupka v lese není. 

Marek Šťastný, 8. tř. 

 

 

Adopce na dálku 

Tak jsme se konečně dočkali a máme novou „spo-
lužačku“, i když se bude učit velmi daleko od nás. Jak 
už jsme Vás informovali, podařilo se nám konečně 
získat konkrétní dítko k adopci. Jedná se dívku, která 
se jmenuje PRISCILLA DANFRO a je jí 10 let. Její 
matka má celkem 5 dětí a nemůže všem zajistit, aby 
mohly chodit do školy. O vzdělání Priscilly se v tomto 
školním roce tedy postaráme my všichni, kteří jsme 
tuto akci finančně podpořili. Jeden školní rok je třeba 
podpořit částkou 5 000 Kč. 

Priscilla se vzdělává ve vesnici Konkon, kterou 
obývají převážně lidé z kmene Ewe. Školu založili 
místní lidé již v roce 1996, tehdy jí navštěvovalo kolem 
50 dětí. Nyní je ve škole zapsáno 330 dětí, funguje na 
provizorním prostranství pod přístřeškem z palmových 
listů. Výuka probíhá jen do 6. třídy 1. stupně. Mnoho 
dětí neukončí ani 6. ročník. 

Ve školním roce 2009/2010 zahajuje organizace 
Humanitas Afrika nový projekt, který má za cíl postavit 
během 5-6 let novou školní budovu a zlepšit podmínky 
vzdělávání. 

Ghana, ve které Priscilla žije, je západoafrická ze-
mě v čele s prezidentem. Bývala britskou kolonií. Má 
přibližně 20 mil. obyvatel, hlavní město je Accra. Zá-
kladní vzdělání je šestileté, pak navazují tři roky Junior 
Secondary School a tři roky Senior Secondary School. 

Pokud se chcete o tomto projektu dozvědět více, 
využijte internetovou stránku 

www.humanitasafrika.cz. 

Jak se líbí prvňákům ve škole? 

Už to nejsou žádní nováčci. Písmenka a čísla při-
bývají, slabiky se ve slova skládají. Některým vylétnou 
z pusy lehce jako motýlek, někdo ještě potřebuje ná-
povědu. Děti si rády chodí hrát na kouzelnou interak-
tivní tabuli, kterou mají všichni v oblibě už od návštěv 
Školičky nanečisto. 

Co se jim tedy líbí nejvíce? 
Janička: 

„Ta tabule. …A naučila jsem se ……básničku.“ 
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Anežka: 
„Mě se líbí škola, jak jsme se učili domácí úkol. Jinak 
všechno.“ 

Jindra: 
„Mě se tu líbí ta tabule kouzelná a líbí se mi, že se 
moc dobře učíme.“ 

Maruška: 
„Mě se tady nejvíc líbí, jak jsme měli domácí úkoly 
a jinak se mi tu líbí všechno.“ 

Honza: 
„Mě se líbí ve škole, jak jsme se učili písmenko A tis-
kací a líbí se mi též ta kouzelná tabule.“ 

Kája: 
„Nejvíc je to totiž pěkný v jídelně.“ 

Jak jsme byli v ZOO 

Ráno jsem se probudil a už jsem věděl, že jedeme 
do ZOO. Tak jsem se těšil. Vstal jsem, umyl si zuby, 
nasnídal jsem se, nachystal jsem si svačinu a pití, 
oblékl jsem se a šel na zastávku. Zanedlouho přijel 
autobus, kterým jsem přijel ke škole. 

A už jsem viděl, jak přijíždí náš autobus. Za chvíli 
jsme do něj s ostatními spolužáky a s paní učitelkou 
nastoupili a vyjeli. Cestou jsme zahlédli jednoho ba-
žanta a dvě koroptve. 

Za půl hodiny jsme byli u ZOO. Paní učitelka kou-
pila lístky a my všichni jsme vešli do ZOO. Jako první 
jsme viděli plameňáky, potom následovaly želvy 
a kachny. Dále jsme se podívali na kozy, jeleny, soby, 

papoušky, opice……. 
Snědli jsme si sva-

činy, vyplnili testy a po-
kračovali dále ke 
slonům, žirafám, ze-
brám, antilopám, pštro-
sům a velbloudům. Líbili 
se mi také orli a supi. 
Koupili jsme si také 
suvenýry na památku – 
já jsem si koupil tygra, 
chobotnici a pohlednici 
a to už jsme byli u vý-
chodu, kde na nás če-
kal autobus, kterým 
jsme se vrátili ke škole. 

Výlet byl pěkný 
a všem se moc líbil. 
Vyšlo nám i pěkné po-
časí. Pak se každý vy-
dal domů s krásnými 
zážitky. 

Tomáš Novák, 5. tř. 

Hello kids 

aneb kroužek angli čtiny pro naše nejmenší 
žáčky. 

Druháci i prvňáčci se každé pondělí snaží promlu-
vit alespoň slovíčko anglicky. Hrajeme si s maňásky, 

plníme jednoduché úkoly v pracovních listech i na 
interaktivní tabuli a samozřejmě vybarvujeme obrázky. 
Starší děti pomůžou s psaním a čtením prvňákům. 
Pokoušíme se mluvit také mezi sebou. Zatím se umí-
me představit a pozdravit, ale jsme teprve na začátku. 
Kdo celý rok vydrží, určitě něco o sobě dokáže říci. 

 
Good bye 

Mary, Jane, Agnes, Naty, Harry, Aneta, Dick, Lucas, Davy, 
Elisabeth, Andrea, Nick, Thomas, Mirek, Nicole, Claire, 

David, Michaela 

Víte, že …. 

Zajímavosti o banánech: 
Nikdy nedávej banán do ledničky!!! 
Banán obsahuje tři přírodní cukry - cukrózu, fruk-

tózu a glukózu kombinovanou s vlákninou. Banán dá-
vá okamžitou podpůrnou dávku energie. 

Výzkum potvrdil, že pouhé dva banány poskytují 
dostačující dávku energie potřebnou na vydání 90-
minutového cvičení. Není divu, že banán je ovoce číslo 
jedna u všech světových atletů. 

Banán dokáže 
také pomoci pře-
konat podstatné 
množství chorob 

a nežádoucích 
stavů, tvoří tak 
prvek, který by 
měl být přidaný do 
naší stravy. 

Takže, banán 
je skutečně pří-
rodní prostředek 
na mnoho nemo-
cí. Když porovnáš 
banán s jablkem, 
má v sobě čtyřná-

sobně více proteinů, dvojnásobně více uhlohydrátů, 
třikrát víc fosforu, pětkrát více vitamínu A a železa, a 
dvojnásobek jiných vitamínů a minerálů. Bohatost na 
potasium ho činí ovocem s nejvyšší hodnotou. Je prá-
vě čas na to, abyste změnili svoje staré zvyky. Jeden 
banán denně drží vašeho lékaře v nedohlednu!  
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Něco o tu čňácích vážn ě: 
Antarktický tučňák je schopný hladovět i 4 měsíce. 

Na rozdíl od lidí jsou tučňáci monogamičtí, všichni se 
příkladně starají o mláďata a dokážou pod vodou za-
držet dech na 18 minut! 

I pro zasmání: 
Leží tučňák na pláži, opaluje se, popíjí koktejl a ří-

ká si: „To je Havaj!“ Na jižním pólu se v té samé chvíli 
třese zimou žirafa a slibuje si: „Příště se na takový 
výměnný pobyt vykašlu!“ 

Redakce 

EKOŠKOLA 

Všichni vyučující a uklízečky pečují o květinovou vý-
zdobu školy. V některých třídách jsou koutky živé pří-
rody. Byl podán projekt Ekoškola na odbor životního 
prostředí a sestaven roční realizační plán EVVO. Již 
druhým rokem pokračujeme v soutěži Recyklohraní. 
Máme za sebou 1. úkol – test na zahřátí a právě pra-
cujeme na 2. úkolu – mapě sběrných míst odpadů ve 
městě. Podzimní vycházky byly naplněny sběrem pří-
rodnin a kaštanů. Šestý ročník se poučil na výstavě 
Zahrada 2009 a Ekozahrada na SMPř. Jsme také za-
pojeni do projektu Hravě žij zdravě, jak jsme se na 
straně druhé již zmínili. Sběrová akce starého papíru 
proběhla naší školou ve dnech 19. – 23.10. 2009 a 
zanechala za sebou o něco méně kilogramů než 
v předchozích letech. Světový den zvířat (4. 10.) – viz 
str. 2. O konferenci EVVO v MSK (20. a 21.10.) se 
možná dozvíte na našich internetových stránkách. 
I o projektovém dnu Poznej své okolí (27. 10.) se zmi-
ňujeme na jiném místě. Školní družina vystavuje vý-
robky dětí v květinářství. A o Dni bez cigaret (16. 11.) 
vysílala naše rozhlasová stanice relaci. 

Zvířecí křížovka 

V této osmisměrce najdeš jen anglické názvy zvířat. 
Kterých? Těch, která máš uvedena česky nebo obráz-
kem ve vedlejším sloupci. V tajence osmisměrky je 
věta složená z 19-ti písmen. 
 

 

SPELLING  COMPETITION 

aneb  JAKPAK SE TO HLÁSKUJE ??????? 
I na naší škole je připravena soutěž v jedné z nej-

oblíbenějších a nejznámějších soutěží dětí i dospělých 
v Británii i USA. 

Soutěž v hláskování (spelling) anglických slovíček. 
Soutěžní kategorie: 

1. žáci 4. t řídy 
2. žáci 5. t řídy 
3. OPEN – všichni z druhého stupn ě, kteří budou 

mít odvahu utkat se s žáky 4. a 5. t řídy 
V každé kategorii postupuje 7 nejlepších do veřej-

ného finále. 
První soutěžní kolo proběhne vždy ve třídě v prů-

běhu listopadu. 
• Finále bude v první polovin ě prosince odpo-

ledne, aby se mohli p řijít podívat rodi če, kama-
rádi i ostatní naši žáci.  

• PŘIJĎTE UKÁZAT, NA CO MÁTE!  
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SPORT 

Karvinská la ťka 
Výkony našich:  
Starší žáci 
Borys 155 cm 4. místo 
Hodulík 145 cm 13. místo 
Vargová 130 cm 
Polanská 125 cm 
 
Mladší žáci 
Přibyla 120 cm 
Kašparová 115 cm 5. místo 
Polanská 115 cm 6. místo 
 

 
Městské kolo v p řespolním b ěhu 
Nejvýraznější výsledky našich: 
Starší žáci  
J. Husár  1. místo 
O. Husár  3. místo 
M. Borys  13. místo 
 
Mladší žáci 
D. Přibyla  2. místo 
P. Novák  11. místo 
A. Mihalcsák  13. místo 
 
Starší žákyně 
M. Polanská  7. místo 
A. Vargová  13. místo 

Okresní kolo v p řespolním b ěhu 
Mladší žáci - 1800 m 
Jašek  2. místo 
Přibyla  3. místo 
Novák  10. místo 
Urbanský  14. místo 
Mokroš  19. místo 
 
Starší žáci – 2400 m 
Husár J.  3. místo 
Navrátil  5. místo 
Hána  13. místo 
Borys M.  20. místo 
Husár O.  21. místo 
Gasior  23. místo 

Krajské kolo v p řespolním b ěhu 
V bodování družstev jsme obsadili páté místo, 
vítězem se stali běžci z Opavy. 
 
Pořadí našich: 
Jašek  9. místo 
Přibyla  21. místo 

Urbanský  25. místo 
Mokroš  26. místo 
Novák  28. místo 
Kleinedler  29. místo 

Plave celé m ěsto 
Nejlepší výkony děvčat: 
1. Plaštiaková Andrea 9.B 1:47 
2. Černá Denisa  9.B 2:13 
3. – 4. Polanská Michaela 6.B 2:30 
3. – 4. Urbanská Nikola 9.B 2:30 
 
Nejlepší výkony chlapců: 
1. Hanc Petr  8. 1:38 
2. Navrátil Oldřich  8. 1:45 
3. Příborský Michal 6.B 2:04 

KARVINSKÁ ŠKOLNÍ LIGA – Házená 4+1 
Kategorie 4. - 5. třída 
SKUPINA A - 3 UTKÁNÍ 
  1. Luciperci I  (ZŠ Slovenská) : Mendeláci I  (ZŠ Mendlova) 10 : 5 
  3. Luciperci I  (ZŠ Slovenská) : Sršni            (ZŠ Dělnická) 6 : 5 
  7. Luciperci II (ZŠ Slovenská) : HC Studna   (ZŠ U Studny) 15 : 4 
  9. Luciperci II (ZŠ Slovenská) : Mendeláci II (ZŠ Mendelova) 12 : 0 
11. Luciperci II (ZŠ Slovenská) : Studňáci       (ZŠ U Studny) 16 : 9 
 
Tabulka po 1. kole 
1. Luciperci II (ZŠ Slovenská) ....... 43 : 13    6 bodů 
2. Modří tygři  (ZŠ U Studny)  ....... 44 : 25    6 bodů 
3. Luciperci I  (ZŠ Slovenská) ....... 25 : 23    4 body 
 
SKUPINA B - 2 UTKÁNÍ 
 
1. Luciperci III (ZŠ Slovenská) : Mendeláci III (ZŠ Mendlova) 10 :   3 
2. Černé kočky (ZŠ U Studny) : Orli  (ZŠ U Studny)  2 :   9 
3. Ohniví draci (ZŠ U Studny)  : Luciperci III (ZŠ Slovenská) 6 : 14 
 
Tabulka po 1. kole 
1. Luciperci III (ZŠ Slovesnká)    ....... 24 :   9 4 body 
2. Mendeláci IV  (ZŠ Mendlova)  ....... 12 : 12 2 body 
3. Černé kočky   (ZŠ U Studny)   .......   7 : 13 2 body 
 

 
 
 


