Bětotínštísklí zejí Zaslou Žené rispěchy
Dopravní a zdravotnická. V

Ve stŤedu 26. května se 20
naŠich Žákti od 4. do 9. tňídy
zučastnilo 1. ročníkuLipenské štďety. Šloo atletické závody ve sprintech na 100 metr . Ve tŤech kategoriích pro.
bÍhaly soutěŽe jednotIivc a
také štďet. Sest nejrychlejšÍch závodnÍkti kaŽdé kategorie si poměŤilo své síly ve fi.
nále. Jaké bylo naŠe pŤekva.
penÍ, Že do finále v kategorii
mini postoupili hned ďva Žáci
5. tŤÍdy - Vojta Novotn1f a Hy-

dopravce musÍ děti prokázat

znalosti dopravních pŤedpi

s

ho provozu na

dopravním
hŤiŠtlPod vedením pana uči.
tele Fibicha letos v PŤerově
mladšídruŽstvo obsadilo 4. a
starši druŽstvo

3

druržstva. DruŽstvo složenéz

dívek 5. tŤÍdy obsadilo pěkné
4. místo, druŽstvo ve staršÍ
kategorii poprvé obsadilo 1.
místo a bude naŠiškolu re.
prezentovat v krajském kole
12. června v Karviné' Tak jim
drŽme pďce. Sluši se ,,z|até,,

V kategorii mlŽci (mladšíŽáci) pak Michael Janečka ze 7.

tŤídy ve finále obstál a získď
stŤíbrnou medaili. Ve štďe.
tách jsme byli také uspěšní.
Stďeta ve sloŽení M. Janečka,
M' Švarc,J. MaĎák a H. Škro.
bánek zÍskala 2. místo, štďeta
ve sloŽení V. Novotn H.

soutěŽÍcívyjmenovat: Nikola
Havranová s Adélou VaŠíč.
kovou ze 6. tŤídy' Lukáš Ko.

pecklf, Miloš Surovík a Nikola
Vašíčkováze 7' ttidy. Poprvé
sbírali zkuŠenosti i žáci 3' tŤidy. Jejich 7. místo nebylo mÍs.

P. Staněk a' V.
Šustalstála na nejvyšŠÍm
Škrobánek,

'temposlednÍm.

stupni vitězri a pŤivezla pol:át. Zajimavostí závodti byl

pŤekonali o 11 sekund. Uvědomíme-li si. Že Daniel Ko-

misto.

Do zdravotnÍ soutěŽe se pod
vedenÍm panÍ učitelky Barto.
šikovépŤipravovala dokonce

Pokus o pŤekonání
světového rekordu

rekord společnlmi silami

5.

Z|atisoutěžící

nek Škrobánek. Pbrvm nasazenÍm si vybojovál Vojta
bronzovou medajli a Hynek
pěkné 4. místo'

pokus o pŤekonání světového
rekordu v běhu na 3fi)0 metrri,
kterÝ drŽÍ keĎskÝ běŽec Daniel Komen časem 7:20.67. o
pŤekonání rekordu se pokusilo 30 nejrychlejŠÍchběŽcti většinouŽákti 8. a 9. tŤÍd. Každy z
nich sprintoval 100 metrri a

, značek a zdravovědy, ne.

mine je ani jízda zručnosti,
jízda podle pravidel silniční.

men běŽel těch 3000 metrri
sám, musíme jej obdivovat.

Všem závodnÍkrim a závodni.

cÍm děkuji za reprezentaci
školy, běŽeli všichni s plrrÝm
nasazenÍm a fandili s'.rÍm
kamarád m' Základní škole
osecká pak patŤí poděkování

za pont áni a perfektnÍ organi.

zacizávodil.

SoutěŽ doprarrní

azdravotnická

Jsou Žáci, kteŤí chodÍ do Ško.
Iy, protoŽe musi. Aby se ne.
Ťeklo' tak se občas na učivo
podívají'občas dokonce napÍ.
šídomácí tikol doma' Takov:fch je většina' Ale jsou i Žá.
ci, kteŤÍ se do školy těší'kteŤÍ

se chtějí něco naučit, ti se do
vyučovánÍ pŤipravují pravi
delně, dosahují pěkn:Ích vÝ-

sledk , doma pak sklízejíza

svou snahu pochvďu. Pak je
ještě tŤetískupina Žákti - ti

dokonce nejsou

líni udělat

něco navic. A o těch bude Ťeč.

V pátek

14.

května proběhly

hned dvě okresní soutěŽe.

Mezi tispěchy naŠiškoly
patŤíurčitě i umístěníŽáka
deváté tŤídy Adama Čaly v
olympiádách. Ten

z ročil své

vědomosti nejprve v okresním kole matematické olym.
piády a z

1.

mista postoupil do

krajského kola, kde skončil
na 9' pŤÍčce'V okresním kole

dějepisné olympiády

byl

7.

BlahopŤejeme! A samozŤejmě

iděkujeme!

Jltkal(avalotá

