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Radujeme se z příchodu jara

Máme tu konečně jaro! 

Jaro je krásné období. Tento rok má trochu

jiný slunovrat než ten minulý, protože minulý

rok oficiálně jaro začínalo 21. března a tento

rok jaro začíná 20. března. Někteří lidé

můžou mít pocit, jakoby najednou ožila

příroda. Všechna zvířata se probouzí ze

zimního spánku a květiny krásně kvetou. Jako

první z květin, které na jaře rostou, je

sněženka. Ale samozřejmě na jaře roste i

mnoho jiných rostlin. Dokonce na rostlinu

krokus složil Jan Svěrák písničku. O jaru

máme i hodně pořekadel, jako například:

březen, za kamna vlezem a mnoho dalších. S

prvním jarním sluníčkem spousta lidí začíná

vyrážet na výlety, jezdí na kolech a zdolávají

túry. V prvních měsících se může objevit

ještě troška sněhu, ale na konci jara se už

můžeme klidně i pomalu koupat. Zkrátka,

jaro je super! Sofie Gebauerová, 3.D

 

Osmisměrka 
 
Najdi a vyškrtej v osmisměrce slova:  vlak, koleje, vagón, pára, jízdenka, strojvůdce, rychlík, nádraží. 
Ze zbývajících písmen vytvoř tajenku.  

 

K O L E J E N Ó G A V 

B Ř N Á D R A Ž Í L P 

J Í Z D E N K A A E Á 

K Í L CH Y R Z K E N R 

S T R O J V Ů D C E A 
 

TAJENKA ZNÍ:  

 

Báseň o jaru

Jaro k nám přišlo,

slunce už vyšlo,

květiny krásně kvetou,

hrajeme si na zahradě 

s Květou.

Zvířátka se probouzejí

a ptáčci jim prozpěvují.

Velikonoce jsou za 

rohem…

Jdeme na výlet s batohem.

Julie Kollárovitsová, 4. A

Jaro pověz

Jaro, jaro, moje milé,

pověz mi, jak voda plyne.

Pověz mi, jak květy 

rostou

na kopečku pod 

jablůňkou.

Pověz mi jak zvířátka,

vyvádějí mláďátka.

Pověz mi jak ptáček 

zpívá,

že skončila vládu zima.

Tereza Dušková, 4. A
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Oucmanická škola v přírodě

Třeťáci v Orlických horách

V neděli 3. února se 3. D, 3. A a několik holek z 3. C se zúčastnila školy v přírodě v Oucmanicích v centru

Paleta. Kolem desáté hodiny ráno jsme vyrazili na školu v přírodě. Po cestě jsme se zastavili v Litomyšli,

kde se narodil Bedřich Smetana. V Litomyšli mají krásný zámek a zajímavý hřbitov. V pondělí jsme se učili

tkaní a odpoledne sekat a řezat dřevo. Také jsme si vyrobili svíčku. V úterý nás Tonda učil poznávat stopy

zvířat a ty jsme odpoledne hledali ve sněhu. Před večeří jsme si vyrobili drátkovaný stromeček. Ve středu

nás Tonda vzal na výlet do Brandýsa nad orlicí. Ve čtvrtek jsme poznávali ptáky a vyráběli ptačí krmítko.

Odpoledne jsme pekli vánočky. Během pobytu jsme pytlovali a vedli sněhové bitvy. Také tam byly zvířata,

která jsme mohly navštívit a chovat. Osel se jmenoval Amos. Sbalit věci byla fuška. V pátek po závěrečné

hře jsme zamířili domů. Doma jsme byli tak kolem druhé hodiny odpoledne. A ještě jeden humorný příběh

na závěr. Mojí kamarádce se stalo, že jeden den neuměla najít jeden pár ponožek. Hledala, hledala a nenašla.

Tak si vzala každou jinou ponožku, chodila v nich celý den a měla velký úspěch, protože se tomu všichni

smáli. Ona taky. Sofie Gebauerová, 3. D



Školní družina slaví úspěchy a sbírá medaile

Máme zlaté a stříbrné slavíky

Jedno první a jedno druhé místo vybojovali

na pěvecké soutěži na konci února zpěváci

naši školní družiny. Okresního finále se

zúčastnilo sedm škol a soutěžilo se v

kategoriích 1. -2. třídy a 3. – 5. třídy.

Letošním tématem byly dopravní prostředky.

Hlavní cenu „Zlaté pásmo“ získali naši

nejmenší zpěváci, kteří vystupovali s písní

„Čtyři bytelná kola“. První místo obsadili

Jakub Vitásek, Štěpán Mrkva, Joana

Panajotová, Karolína Veselá a Liliana

Mulligan. V starší kategorii obsadili naši

třeťáci s písní „Jožin z bažin“ druhé místo.

„Stříbrné pásmo“ získali Marie Mlýnková,

Vít Bouchala, Tereza Wysogladová, Karolína

Kuřetová a Sarah Philipp.

Stříbrní basketbalisté

V pondělí 11. února se konal okresní turnaj školních

družin v basketbalu. Byly tam tři školy. Družstvo

naší družiny skončilo na druhém místě a vybojovali

stříbrné medaile. Jedno utkání vyhráli 6:4 a jedno

prohráli 4:12. Na turnaji startovali Bára Š., Ondra G.,

Marek D., Pepa G. a Tadeáš H a vedl je pan Jakub.

Naši basketbalisti zažili před prvním zápasem

vtipnou a napínavou situaci. „Stalo se, že když se

Ondra převlékal tak nemohl najít botu. Po dramatické

chvilce ji našel mezi svými věcmi a mohl nastoupit.

Barča i kluci byli hodně rádi, že boty, našel, mohl

hrát a nakonec jsme získali stříbrné medaile. Radost

byla veliká. Sofie Ručková, 4. D

Zlatí slavíci

Stříbrní slavíci

Stříbrní 

basketbalisté



Masopustní karneval

Přestože byla neděle,

přípravy na školní

karneval byly v plném

proudu. Vše zářilo

všemožnými barvami,

neboť téma akce byl

všem známý „Masopust“

a každý se v té tlačenici

snažil připravit na svou

roli. Byly tu

různobarevné postavy,

kominík přinášející

štěstí, červenolící řezník

Krkovička, obrovský

medvěd, tanečnice

s nádhernými šaty a

děsivá smrtka, ze které

šel mnohým mráz po

zádech.

Nebylo se ovšem čeho bát, každou ze skvěle vypadajících masek představovaly paní vychovatelky a

vychovatelé, kteří se do své role naprosto vžili. Čas pokročil a prosklenými dveřmi školní družiny se valily

davy jak starších, tak i mladších návštěvníků. O občerstvení se postarala Tlustá hospodská a o živou zábavu

zase principál v roli paní Jitky. Nádherně vyzdobená školní jídelna už byla skoro plná, a proto bylo načase

vypustit masopustní průvod..

Za dveřmi školní jídelny bylo slyšet řev a

chrastění řehtaček. Průvod masek následně

požádal podle tradice pana zástupce o

svolení k masopustním zábavám. Aby toho

však nebylo málo, pro menší děti, které

sem zavítaly z mateřských škol

v doprovodu svých rodičů, byla připravena

spousta zábavných úkolů a her za drobnou

odměnu. Celým bohatým programem děti

provázel pan Draho, který měl připraveno

mnoho informací o masopustních

zábavách a zvycích. Nakonec byla

slavnostně vyhlášena tombola, ve které

každý našel nějakou maličkost. Později se

už ale účastníci karnevalu vraceli zpět

domů, vydovádění a se širokým úsměvem

na tváři a očima zářícíma radostí. A co vy?

Uvidíme vás na karnevalu i příští rok?

Ema Voždová, 6. A



Jarní poezie žáků 4. A

Jaro

Míša Lesáková

Odešla zima, jaro je tu,

vrací se ptáci po dlouhém letu.

Přichází jaro, už je tu zas,

nastává mláďátek čas.

Tráva se zelená, sluníčko svítí,

to zase bude na louce kvítí!

Přišlo Jaro

Liliana Šinová

Přišlo jaro se sluníčkem,

zem otevírá zlatým klíčkem.

Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá!

První roste sněženka, malá bílá květinka.

Druhý roste petrklíč, nese s sebou zlatý klíč.

Fialenka voňavá, hezkou vůni rozdává.

Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata.

Překvapení

Přemysl Jež

Copak se to venku stalo?

Za okny vyklubalo se už jaro.

Lyže, sáňky. Čepice a šály

schováme…samy by se venku bály!

Venku krásně slunce svítí,

na zahradě vykukuje kvítí.

Těšíme se až zas v teple na kole,

vyrazíme někam do pole.

Jaro mám tedy tolik rád,

venku si budeme více hrát.

Jaro už je tu

Dina Abbasová

Jaro je tu, to je sláva,

zelená se všude tráva.

V trávě leze brouček,

usmívá se malý klouček.

Směje se i holčička,

kvete první kytička!

Všichni už se radují,

vlaštovky se vracejí.

Raduje se brouk,

který na mne v trávě kouk.

Raduje se celý svět,

že už máme jaro zpět.

Báseň o jaru

Linda Kudelová

Jaro už je tady,

poslední sníh taje…

Máme skvělé nálady,

jaro si s námi hraje.

Všechno kvete – sněženky, bledule.

Kdo zasadí cibule?

Sluníčko už začíná hřát,

procházíme městský sad.

Pojďme si, děti, hrát,

Jaro volá: „Už se zimy nemusíte bát!“

Psaní pro jaro

Emma Churavá

Milé jaro, píšu ti toto psaní,

abys mi splnilo má přání:

Nasadilo stromům korunu

a vrátilo klukům kopací merunu.

Vybarvilo okvětní lístky květů,

aby se měly k světu.

Vrať ptáčkům ztracené hlásky,

a zasej pšeničné klásky.

Vytáhni z pod mraků sluníčko,

klidně stačí jen maličko.

Rádi bychom shlédli tvou píli,

nabarvená pestrobarevná křídla motýlí.

Zimu už nechci, chci jen tebe

A taky krásné modré nebe.

Čekám tady, přijď hned k nám,

já koláčky nachystám.
Redakčně stránku připravila: Kristýnka Šindelářová 3. D

Obrázky: děti 3. D



Pohádkový týden
Loupežnickou stezkou

Loupežnickou stezkou. Tak se jmenovala akce naší školní družiny pro děti předškolního věku, která se

uskutečnila na naší škole koncem března. V letošním roce se už konal osmý ročník a znovu se setkal s

velkým zájmem těch nejmenších. Od pondělí do pátku vždy od půl deváté do půl dvanácté se v

pohádkových prostorách školního klubu vystřídalo patnáct mateřských škol. Přes 300 dětí si vyzkoušelo

nejrůznější dovednostní aktivity, které se nesly v duchu některých českých pohádek. Chlapci i holky, tak

mohli potkat Rumcajse, Cipíska, Manku nebo jiné postavy z lesa Řáholce. Navštívili také temnou jeskyni,

kde hledali zlaté mince.

Cestou po loupežnické stezce se děti na chvíli

proměnily v samotné loupežníky a nechaly se na

památku vyfotit.

Průvodkyněmi dětí byly naše žákyně druhého stupně. V

pohádkovém oblečení dokázaly malé kluky i holky potěšit,

povzbudit a rozesmát. Byly jejich rádci a spoustu věcí je

naučily.

S velkým zájmem se setkala procházka na

speciálních chůdách. Každé dítě si vyzkoušelo, jak

dokáže udržet rovnováhu a ovládat svými malými

prsty tahadla svých prodloužených noh. Pro děti to

byla nová zkušenost a radost.



Jak kozel zhubnul
Julie Voždová a Eliška Slivková



Talentmánie
Jelikož jsme chtěli trochu ozvláštnit

program školní družiny, rozhodly se

paní vychovatelky, že uspořádají

velkou talentovou soutěž

„Talentmánie“. Pravidla byla prostá:

předvést věc, ve které jste dobří. Já

měla tu čest usednout na místo

porotce a až do konce soutěže jsem

nemohla nic jiného, než se se

zatajeným dechem překvapeně a

zároveň příjemně divit. Přestože je

Talentmánie horkou novinkou a koná

se teprve prvním rokem, děti různých

tříd předvedly obrovský talent a

adeptů na první místo bylo opravdu

mnoho.
Byly tu mažoretky a gymnastky, viděli jsme také chemické

pokusy, recitaci a zpěv. Výsledky byly opravdu těsné. To ovšem

neznamená, že by snad někdo zůstal bez ocenění, vždyť i vystoupit

před ostatními stojí značnou dávku odvahy. Příští rok se bude

Talentmánie konat znovu, takže neváhej a věz, že i ty můžeš

předvést svůj jedinečný talent a stát se vítězem.

Určit vítěze bylo nepředstavitelně těžké, naštěstí byly v porotě

i paní vychovatelky a pár dalších dětí, které pomohly pomocí

bodů snáze určit vítěze. Ema Voždová, 6. A

Vítězem prvního ročníku školní

„Talentmánie“ v kategorii starších dětí

se stala žákyně druhé třídy Natálie

Pokorová (na fotce vpravo). Svým

poutavým vystoupením mažoretky

uchvátila celé obecenstvo i porotu.

Velmi dobré výkony předvedly i další

děti a velkým zpestřením bylo

vystoupení chlapecké party, která

zaujala, rozesmála a pobavila.

Vítězka Natálie Pokorová (vpravo)



Máme mistry republiky 

v gymnastice 

Druháci byli ve florbalu bronzoví

Bronzové medaile na turnaji školních družin ve florbalu

vybojovali naši žáci druhých tříd. Okresní finále se uskutečnilo v

tělocvičně ZŠ E. Beneše. Na startu bylo hodně opavských škol a

nejmladší florbalisté Englišky se v silné konkurenci neztratili.

V našem družstvu bylo pět florbalistů, kteří bojovali jako lvi.

Nakonec kluci skončili na krásném třetím místě. Na stupních

vítězů hoši dostali nádherný pohár a medaile. Sofie Ručková, 4. D

Volejbalisté na pátém místě

Před branami play – off skončili ve volejbalovém

přeboru naši starší žáci. V základní skupině porazili

družstvo ZŠ Kylešovice 2:0, remizovali s výběry ZŠ

Hlučín, Rovniny, ZŠ Melč 1:1 a prohráli s družstvem ZŠ

Vrchní 0:2. Ve skupině obsadili třetí místo a v celkovém

pořadí skončili na dělené páté příčce.

Volejbalový triumf volejbalistek

Zlaté medaile v okresním šampionátu ve volejbalu vybojovaly

naše starší žákyně. V základní skupině porazily družstva ZŠ

Kravaře 2:0, ZŠ Otická 2:0 a ZŠ B. Němcové 2:0. V semifinále

zdolaly hladce ZŠ Vrchní 2:0 a ve finále ZŠ Otická 2:0.

Zlatí gymnasté

Zlaté medaile a titul mistra

republiky vybojovalo na

začátku dubna družstvo

sportovních gymnastů.

Richard Šenk, Jakub

Stoklasa, Michal Glocman a

Matěj Moore prokázali na

šampionátu skvělou formu

a zaslouženě zvítězili.

Stříbrnou medaili získal v

kategorii jednotlivců

Richard Šenk. Jakub

Stoklasa skončil na pátém

místě, Michal Glocman na

šesté příčce a Matěj Moore

se umístil na sedmém místě.



Zlaté basketbalistky
Triumf starších žákyň v basketbalu

První místo a zlaté medaile vybojovaly v Okresním finále v basketbalu naše starší žákyně. Jak se to

všechno událo? „Na začátku dne jsme ani netušily, kdo má vlastně být v našem týmu. Napětí rostlo čím dál

víc, protože na škole už byla všechna družstva, a my jsme pořád nevěděly, kdo nastoupí. Naštěstí za chvíli

přišel náš učitel tělocviku a určil sestavu. Po rychlé a lehké rozcvičce jsme šly hrát. První a ani druhý tým

nám nedělal žádné problémy. Hladce jsme porazily ZŠ Vrchní 30:2 a ZŠ E. Beneše 26:0. Bez problémů

jsme také porazily ZŠ Otická 18:6. Docela nám dal, ale zabrat poslední tým a sice ZŠ Mařádkova. Nejen,

že holky rychle běhaly, ale také hodně tvrdě bránily. Nakonec jsme je, ale porazily 13:3. Pak už nás čekalo

jenom vyhlašování. Byly jsme trošku nervózní, ale když nám náš pan ředitel předával zlaté medaile, tak

z nás nervozita spadla a my jsme byly rády, že to tak dopadlo. Valerie Luzarová, 9. S

Stříbro starších žáků

Skvělé druhé místo vybojovali ve finálovém turnaji v basketbalu starší žáci.

V základní skupině naši chlapci oba zápasy vyhráli a hladce postoupili z první

příčky. V prvním zápase jsme porazili ZŠ Otická 25:18 a ZŠ a Gymnázium

Vítkov 27:3. V semifinále jsme zdolali ZŠ E. Beneše 20:16. Přemožitele jsme

našli, až ve finále, ve kterém jsme prohráli se ZŠ B. Němcové 20:41.

Brambory mladších chlapců

Těsně pod medailovými stupni skončili ve

finálovém turnaji basketbalistů naši mladší

žáci. V kvalifikační skupině porazili ZŠ

Hlučín, Rovniny 17:7, ZŠ Mařádkova 17:4, ZŠ

Šrámkova 20:10 a prohrály pouze se ZŠ B.

Němcové 12:20. Ve finálovém turnaji se už

našim chlapcům tolik nedařilo a obsadili čtvrté

místo.

Mladší žákyně braly 

stříbro

Druhé místo a stříbrné

medaile vybojovaly

v basketbalu naše

mladší žákyně. Ve

skupině postupně

porazily ZŠ Šrámkova

14:6, ZŠ Kylešovice

14:4, ZŠ Vrchní 24:6 a

ZŠ Hlučín, Rovniny

22:6. V semifinále

vyhrály nad děvčaty

se ZŠ Kylešovice 20:6

a teprve ve finále

našly svého

přemožitele.



Medailové úspěchy v lyžování a gymnastice

Krajský úspěch gymnastů

Tři medaile vybojovali v krajském finále

v sportovní gymnastice naši mladí sportovci.

První místa obsadila družstva starších a

mladších žáků. Zlaté medaile v kategorii

šestých a sedmých tříd vyhráli Kryštof Káňa,

Štěpán Bednář, Viktor Sůra a Václav Warisch.

Vítězství v kategorii osmých a devátých tříd

vybojovalo družstvo v sestavě Matěj Moore,

Michal Glocman, Jakub Stoklasa a Richard

Šenk. Na třetím místě skončilo družstvo

nejmladších děvčat (1. – 3. Třídy). Bronzové

medaile vybojovaly Karin Kalavská, Tereza

Fuchsíková, Veronika Glombová a Sárah

Philipp.

Čtyři zlaté medaile lyžařů

Velmi dobrými výsledky se prezentovali na okresních závodech v lyžování naši mladí sportovci. Nejlepších

výsledků dosáhli starší žáci a žákyně. Dívčí družstvo zvítězilo ve složení Hana Herudková, Magdaléna

Cetlová a Lucie Vlčková. Mezi jednotlivkyněmi obsadila pěkné třetí místo Hana Herudková. Na prvním

místě skončili také starší žáci. Zlatý pohár vybojoval tým v sestavě Jakub Skopal, Ondřej Vláčil a Jonáš

Holuša. Třetí zlatou medaili přidal v kategorii jednotlivců Jakub Skopal. Pro dvě medaile si dojeli naši lyžaři

z prvního stupně. Mezi jednotlivci triumfoval Daniel Bahenský a bronzovou medaili vybojovalo družstvo ve

složení Daniel Bahenský, Štěpán Jaroš a Petr Sproga. Pod medailovými stupni skončili mladší žáci a žákyně.

Družstvo děvčat skončilo na pátém místě v sestavě Barbora Warischová, Martina Sproga, Barbora Holasová

a Marie Teichmanová. Na páté příčce skončil rovněž chlapecký tým ve složení Jakub Jelínek, Štěpán Bednář

a Václav Warisch.



Liga sportu 

Gymnastická paráda
Zlaté gymnastky

První místo vybojovaly

naše nejmladší

gymnastky. V kategorii

prvních až třetích tříd

zvítězilo družstvo v

sestavě Veronika

Glombová, Karin

Kalavská, Sarah Philipp

a Stella Zajícová.

Kluci brali brambory

Na čtvrtém místě

v kategorii čtvrtých a

pátých tříd skončilo

naše družstvo chlapců

ve složení Jan Warisch,

Jan Cetl a Tomáš

Chovanec.

Bronzoví benjamínci

Třetí místo obsadilo v

kategorii chlapců

prvních až třetích tříd

družstvo ve složení

Filip Zycháček, Tomáš

Chytrý, Ondřej Jonáš

Veselý a Jan Samuel

Hudeczek.

Pětky byly páté

V kategorii čtvrtých a

pátých tříd skončila

děvčata ve složení

Sofie Racko, Kateřina

Pavlíčková, Julie

Bradáčová a Beáta

Živníčková na pátém

místě.

První místo mladších 

žáků

V kategorii šestých a

sedmých tříd, družstvo

mladších žáků,

obsadilo první místo.

Zlaté medaile

vybojovali Václav

Warisch, Kryštof Káňa,

Viktor Sůra a Štěpán

Bednář.

Šesté místo mladších 

žákyň

Šestá příčka patřila

těmto děvčatům:

Barbora Warischová,

Helena Blažejová,

Markéta Janků a

Martina Janků

Triumf starších žáků

Zlaté medaile s velkým

náskokem vybojovali v

kategorii osmých a

devátých tříd naši starší

žáci. První místo

obsadili Jakub Stoklasa,

Richard Šenk, Matěj

Moore a Michal

Glocman.

Starší žákyně šesté

Na pěkném šestém místě

skončilo družstvo

starších žákyň ve složení

Anna Strnadel, Anna

Kotzianová, Tereza

Rusková a Karolína

Valentová.



Liga sportu

Šest medailí v šplhu

Stříbrné holky

Na skvělém

druhém místě

skončilo v

Okresním finále

v šplhu

v kategorii

prvního stupně

družstvo našich

nejmladších

děvčat. Stříbrné

medaile získaly

Ema Zajícová,

Andrea

Hoppová, Julie

Bradáčová a

Valerie

Ivancová.

Mladší žákyně a žáci byli stříbrní

Výborná druhá místa vybojovali v okresní

soutěži ve šplhu naše týmy mladších žáků

a žákyň. Stříbrné medaile vybojoval dívčí

tým v sestavě Barbora Tomášová, Markéta

Janků, Martina Janků a Natalie Gallo. Na

druhém místě byl výběr ve složení Matěj

Borunský, David Schwan, Matěj Štencel a

Jan Matýsek.

Stříbrné starší žákyně

Skvělé druhé místo obsadil ve šplhu tým

starších žákyň v sestavě Michaela

Víchová, Simona Bartošová, Julie

Vlčková a Anna Strnadel.

Chlapci si dohmátli pro bronz

Družstvo chlapců prvního stupně obsadilo

ve finále třetí místo v sestavě Ondřej Galo,

Max Kavecký, Adam Gregořica a Jakub

Kokoř.

Zlatí triumf starších chlapců

Největšího úspěchu naší školy dosáhlo ve šplhu chlapecké

družstvo v kategorii starších žáků. První místo a zlaté

medaile ve finálovém klání vybojovali Richard Šenk, P.

Solný, Filip Gužiak a Jakub Skopal.



Lyžařské kempy

Sněženky a machři z osmých tříd

Na náš lyžák se vydala parta z 8. S a dva odvážlivci z 8. B. Šest lidí si s sebou vzalo

snowboard a jeden lyže, ostatní se rozhodli zvolit pouze běžky. Dopolední výcviky

byly většinou náročnější. Jezdili jsme z Pradědu dolů a potom absolvovali okruhy. Zato

odpoledne bylo pohodové. Jezdili jsme na Švýcárnu, kde jsme si dali čaj, někteří

horkou čokoládu nebo Marlenku. Nejlepší části dne byly však volné chvíle, tedy

odpolední klid, kdy jsme se dívali na televizi a povídali si. Volné byly také večery, kdy

jsme hráli hry nebo se někdy museli učit. Letošní lyžák na Pradědu se vydařil jak

počasím, tak atmosférou. Mercedes Matulová a Emílie Havlíková, 8. S

Alexandra Šinová, 8. S

Lyžák jsem si užila ☺, až na to,

že jsem si na konci zlomila

ruku  a byla jsem smutná, že

nejel pan Draho .

Filip Gužiak, 8. S

Bylo fajn ☺. Jediné co bych

vytknul, byla přílišná délka

večerních hodnocení .

Klára Holibková 

(pedagog)

Lyžáku bych nic

nevytkla. Počasí

super, výborná

jídla ☺.

Matěj Moore, 8. S

Lyžák byl velice povedený ☺.

Super parta, sousta zážitků a

srandy ☺.

Adam Bauer, 8. S

Na snowboardu byla volná

sjezdovka, takže pohoda ☺.

Běžky jsem měl stoupací, takže

to bylo fajn. Fajn nebyly rozbité

dveře na pokoji .

Jak to viděli účastníci zájezdu!



LIFE


