Úspěchy 2018/2019

Atletický čtyřboj

Soutěže v atletice patří mezi našimi žáky určitě k těm nejoblíbenějším. Proto v žádném školním
roce nevynecháme zářijové okresní závody v atletickém čtyřboji konané tradičně na stadionu
v Chodově. I letos reprezentovali dívky a chlapci naši školu ve všech kategoriích a všechna
družstva byla úspěšná, přivezla bronzovou medaili. Gratulujeme!
Mgr. Eva Nováková
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Přespolní běh

V říjnu proběhlo v Sokolově okresní kolo v přespolním běhu. Opět jsme vyrazili v plném počtu.
Mladší i starší žáci a žákyně dosáhli pěkných výsledků a družstvo ve složení: Tomáš Záhorský,
Tomáš Zázrivec, Matyáš Putera, Martin Novotný a Martin Havel dokonce postoupilo z druhého
místa do krajského kola v Aši, kde obsadilo bronzovou příčku. Doufejme, že stejně úspěšní
budeme i ve florbalovém turnaji, na který teď pilně trénujeme.
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Florbal, mladší žáci

Dne 26. 11. 2018 se naše škola zúčastnila okresního kola ve florbalu v Chodově. Do turnaje se
přihlásilo celkem 7 týmů. Kluci předvedli dovednosti na kvalitní úrovni ve složení Matouš Musil,
Martin Jirků, Jan Doležal, Vojta Veis, Jakub Urbánek a David Lauber. Nakonec si odvezli
krásné 4. místo. Všichni, kteří se turnaje zúčastnili, odcházeli s opravdovým sportovním
zážitkem.

Další florbalový turnaj nás čekal hned ve středu 28. 11. 2018 v Sokolově. Nyní zde předvedly
své florbalové dovednosti dívky „BOJOVNICE“. Ty reprezentovaly Karolína Novotná, Pavlína
Zábranská, Julie Borovičková, Šárka Blažková, Veronika Beranová a Tereza Odvárková. Již od
začátku se jim velice dařilo. Ze základní tabulky postoupily do semifinále dokonce z prvního
místa. Nakonec si odvezly krásnou bronzovou medaili.

Petra Michalcová
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Plavání

Plavecké závody, kterých se poprvé zúačastnili i naši sportovci, se konaly 30. 11. 2018
v sokolovském bazéně. Ani nepříznivé počasí závodníky od cesty neodradilo. Děti závodily v
technice kraul, znak a prsa na 25m. Poté si zaplavaly polohovou štafetu a nakonec si celé
družstvo zaplavalo štafetu volným způsobem. Výsledky nás mile překvapily – všichni naši
závodníci se podle tabulky umístili v první polovině závodníků.

Petra Michalcová
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Florbal

30. listopadu proběhlo okrskové kolo ve florbalu mladších žáků a žákyň. Mladší žáci podlehli
soupeři v poslední vteřině zápasu, kdy padla rozhodující branka. Mladší žákyně postoupily do
okresního kola, kde vybojovaly 4. místo. Okrskové kolo staršího žactva se uskutečnilo až 10.1 a
obě družstva, jak žáků, tak žákyň se probojovala do okresního kola do Sokolova. Dívky i chlapci
v okresním kole v Sokolově bojovali, jak nejlépe uměli a medaile jim unikly jen o kousek,
protože si odvezli krásné 4. místo.

Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

Mgr. Ondřej Krejsa

3/7

Úspěchy 2018/2019

Šachový turnaj

V samém závěru školního roku jsme zrealizovali již 2. ročník školního turnaje v šachu.
Zúčastnilo se jej celkem 13 soutěžících z celé školy. Hrálo se na čas 2 x 5 minut, který
odměřovaly šachové hodiny. Pro vítězství se započítávaly partie vyhrané na čas a ukončené
matem. Ty pak rozhodly o konečném pořadí vítězů. Nejlepším hráčem byl opět Jára Krušinok,
druhý Radek Studnička a třetí Jakub Sochr. Nejlepším hráčem 1. stupně byl Aleš Rojt a
hráčkou Martina Žáková. Doprovodnou soutěží byla tentokrát logická hra ZOO (solitér), ve které
nejvíce zabodoval Jakub Sochr. Vítězové získali drobné ceny. Atmosféra soutěže byla
vynikající, což lze jistě poznat i z našich fotografií.

Mgr. Magdalena Čavojská
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Vánoční basketbal

Tak jako každý rok, i letos proběhlo vánoční přátelské utkání mezi základní školou z Nádražní
ulice a základní školou ze Školní ulice. Jednalo se o mladší žáky a žákyně a o starší žáky a
žákyně. Jsme rádi, že se nám tato tradice daří držet již 26 let a doufáme, že i nadále budeme
pokračovat v tomto přátelském vánočním turnaji.
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Novoroční turnaj ve vybíjené žáků 1. stupně

Každoroční klání třetích až pátých tříd ve vybíjené se letos uskutečnilo 11.ledna a jako vždy
bylo na co koukat. Natěšení hráči i jejich fanoušci vydali ze sebe opět to nejlepší. Družstva
v ročnících byla tak vyrovnaná ve svých schopnostech, že o vítězích v jednotlivých utkáních
rozhodoval jeden jediný bod. Žáci třetích tříd si mezi sebou zahráli přátelské utkání, při kterém
se tzv. „oťukávali“ a v příštím roce již zasáhnou do boje o medaile. Mezi čtvrtými a pátými
třídami se rozhořel boj vskutku lítý! A jak vše nakonec dopadlo - 1.místo 5.B, 2.místo 4.A,
3.místo 5.A.

Mgr. Lucie Procházková

Sportovní gymnastika

Stejně jako loni jsme se v březnu zúčastnili okresních závodů ve sportovní gymnastice na
Březové. Tentokrát našemu družstvu medaile unikla o pouhou desetinu bodu, ale neztratili jsme
se ani v soutěži jednotlivkyň. Do první desítky se probojovala pátá Karolína Jirků (s nejvyšší
známkou na prostných 9,8) a devátá Karolína Krpejšová.
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Šplh

V únoru naše družstva dívek a chlapců vyrazila do Chodova na okresní závody ve šplhu, aby
navázala na dobrá umístění z předchozích ročníků. Chlapcům (Jaroslav Talian, Václav Plaček,
Tomáš Vaňousek, Jáchym Akrman a Dominik Mikesch) po dobrých výkonech v nabité
konkurenci jen těsně unikla bronzová medaile. Radost přineslo výborné 2. místo Jaroslava
Taliana mezi jednotlivci.

Dívky (Kateřina Krčková, Karolína Krpejšová, Natálie Trambová, Nikola Štecová a Kateřina
Štecová) vybojovaly 3. místo, které o týden později také obhájily v krajském kole. Kateřina
Krčková v kraji vyhrála celou soutěž jednotlivkyň skvělými časy: 3,6 a 3, 9 s. Blahopřejeme!

Mgr. Eva Nováková
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Basketbal

Basketbalu jsme si letos opravdu užili. V naší škole jsme pořádali hned čtyři turnaje. V únoru to
byl okrsek mladšího žactva, ze kterého vyšla úspěšně děvčata. Z prvního místa postoupila do
okresu, který se odehrál také u nás. Výsledkem bylo pěkné 4. místo. I okresní kolo v soutěži
chlapců se uskutečnilo v naší tělocvičně, mezi pěti školami jsme ale už svého zástupce neměli.
Starší žáci a žákyně si zahráli v okrskovém kole v březnu. Mezi pět nejlepších škol okresu v
Sokolově se dostalo družstvo dívek, úspěchem byla bronzová medaile.

Mgr. Eva Nováková
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