
zs Bělotín měla úspěšný
pátek hned dvakrát

Celkem pět druŽstev Žáků
naši Školy se zúčastnilo dvou
okresních soutěŽÍ _ zdravotni
a dopravní. Termín obou sou-
těŽí v jednom dni sice zkom-
plikoval výběr Žáků, a tak se
kolegové museli o ,,Šikovné a
ochotné.. Žáky podělit.

Znáte to _ ne všichni se do
soutěŽÍ hrnou, vŽdyéje to prá-
ce navíc, mimo vyučovánÍ.
Často jsou jedni a titíŽ žáci ši
kovnÍ jak na zdravovědu, tak
na dopravku' coŽ byl i náš
případ. Přesto jsme zazname-
nali úspěchy v obou soutě-
Žich.

Ve zdravotnické soutěŽi
zápolila dvě druŽstva Žáků 1'
stupně. DruŽstvo čtvrtaček ve
sloŽenÍ Natálie BartošÍková,
Karina Dostálová, Sára Droz-
dová' Natálie Hanáková a Da-
rina Vyková obsadi]o 3. mís-
to. DruŽstvo ve sloŽení Denisa
Čechová, Nikota Havranová _

obě z 5. třidy' Sára Svarcová,
AdéIa VaŠičková a Sabina
Velgosová _ Žačky 3. třidy _
obsadilo krásné 2. místo se
stejným počtem bodů jako 1.

Soběchleby.

Ve starŠi kategorii si pět
Žákit 6. třídy _ Kristýna Droz.
dová, Pavlína Novosadová,
Nikola Vašíčková. LukáŠ Ko-
pecký a MiloŠ Surovik _ po.
měřilo své sÍIy dokonce i s de.
váťáky z jiných Škol. obstáli
velmi dobře, neboé obsadili
čtvrté místo.

V dopravní soutěŽi proka-
zovali své znalosti doprav-
ních předpisů, jÍzdu zručnos.
ti, záklaďni zdravovědu a cyk-
listické dovednosti Žácl, ve
dvou kategoriích. Ti mladší
obsadili 2. místo se ztrátou
pouhých sedmi bodů na vítěze
_ Marie Celnarová, Nikola
Hanáková, Michal Smejkal a
Viťa Filip. Těm starším chy-
bělo pouhých 5 bodů na třetí
příčku. Byli to Monika Gre.
šová' AlŽběta Vaculová, Pa-
trik Bartošík a TomáŠ Macík.

Poděkování patří nejen vý.
še jmenovaným Žákům, ale
také kolegům Miros]avě Bar-
tošíkové a Ivanu Fibichovi'
kteří děti do soutěŽe připra-
vovali. Textzaslala

Jitka KavaIová z Bělotína
Foto: Ivan Fibich
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