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POHÁR ROZHLASU 
Ve dnech 5.5. a 7.5. se naše škola zúčastnila soutěže o Pohár rozhlasu. Všechno 
krásně popořádku. 5. května soutěžila děvčata (Anna Kremláčková, Andrea Fia-
lová, Hana Vocilková, Tereza Hamzová, Linda Fialová). Holky soutěžily v 6 dis-
ciplínách a to sprint na 60m, vrch koulí, skok daleký, skok vysoký, vytrvalost 
800m a štafeta 4x60m. No a kde která holka soutěžila, to se teď dozvíme. Takže 
Anička Kremláčková soutěžila ve 3 disciplínách—sprint 60m, skok vysoký a šta-
feta 4x60m, Anďa Fialová soutěžila ve stejných disciplínách  jako Anička, takže 
sprint 60m, skok vysoký a štafeta 4x60m, Hanča Vocilková soutěžila ve vytrva-
losti na 800m a ve vrhu koulí, Terka Hamzová soutěžila ve vytrvalosti na 800m, 
skok daleký a štafeta 4x60m no a Linda Fialová nám skákala do dálky, vrhala 
koulí a zaběhla si štafetu. Která z nich byla nejlepší viz. tabulka. 7. května se 
soutěže zúčastnili kluci  a to v tomto složení (Aleš Doležal, Jakub Pavelka, Kamil 
Bohdálek, Petr Krejčí, Patrik Vodák, Tomáš Zvonar a Jan Pešek). Kde kdo soutě-
žil? Čtěte dál. Aleš Doležal vrhal koulí, stejně tak i Jakub Pavelka a Tomáš Zvo-
nar, který si společně s Kamilem, Petrem a Jankem zaběhl štafetu 4x60m. Kamil 
a Petr si zaběhli sprint a skočili do dálky. Mezi tím už Patrik s Jankem skákali do 
výšky. No a nakonec si Janek s Tomášem zaběhli vytrvalost 1500m. Nejlepší 
výsledky viz. tabulka.  

dívky 
jméno disciplína výkon 

Fialová Andrea 60m 8,4s 
Hamzová Tereza 800m 2:56,9 min. 
Kremláčková Anna výška 1,31m 
Hamzová, Fialová L., 
Fialová A., Kremláčková štafeta 3,57s 

Chlapci 
jméno disciplína výkon 

Krejčí Petr 60m 7,5s 
Zvonar Tomáš 1500m 5:37min. 
Vodák Patrik výška 144cm 
Krejčí Petr dálka 533cm 
Pavelka Jakub vrh koulí 9,15m 
Bohdálek, Zvonar,  
Pešek, Krejčí štafeta 30,2s 
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Interview s Terezou Hamzovou, žákyní 9. třídy     Interview s .. 

1. Jak jsi se dostala k florbalu? 
K tomuto sportu jsem se dostala až tady na škole, kde jsem cho-
dila do kroužku florbalu v sedmé třídě. Ale k profesionálnímu 
florbalu, který hraju nyní jsem se dostala tak, že nás p. učitel 
Fischer přihlásil na školní florbalový turnaj ve Znojmě a tam mě 
oslovil nynější trenér, jestli bych nechtěla hrát za TJ Znojmo. 
 

2. Jak dlouho se mu věnuješ? 
Jelikož florbal hraju od sedmé třídy doteď bez přestávky, tak to jsou dva roky. 
 
3. Na jaké pozici hraješ? 
Nejradši hraju v útoku, většinu času hraju na pravém křídle, ale s holkami se 
v průběhu hry točíme, takže někdy skončím i v obraně, což není má silná stránka.   
 
4.  Co tě na tomto sportu baví nejvíce? 
Líbí se mi, že pracujeme s holkami jako tým a skoro pořád poznávám nové lidi, 
protože jezdíme na různé turnaje. 
 
5.  Dosáhly jste s týmem nějakých úspěchů? 
Největší úspěch jsme měly na dosah minulý rok, když jsme na Prague Games, což je 
mezinárodní turnaj všech věkových kategorií, prohrály v playoff o jeden gól a tak 
jsme ztratily šanci na medaili. Bylo to pro nás zklamání, protože jsme porazily nej-
silnější družstva z Finska. 
Teď jsme dohrály  ligu dorostenek, ve které jsme skončily čtvrté. 
 
6.  Co považuješ za svůj největší osobní úspěch? 
Asi to, že jsem hrála florbal teprve druhý rok a byla jsem vybrána jako nejlepší 
hráčka TJ Znojmo ve své kategorii – starší žákyně. 
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Ve středu 13.5. jsme se někteří z 9. ročníku zúčastnili 'Dne boje proti rakovi-
ně'. Naším cílem bylo nejen prodat co nejvíce kytiček a získat tím peníze na 
léčbu rakoviny, ale i obeznámit lidi s touto nemocí, a proto jsme společně s kytič-
kou rozdávali i letáčky se základními informacemi. Letošní kytičky měly stříbrné 
mašličky, což potěšilo hodně dětí i dospělých. Letos byl tento den zaměřen na 
léčbu reprodukčních orgánů, o čemž se nám špatně mluvilo, ale lidé nám odpus-
tili, když jsme se například přeřekli. Byli jsme rozděleni do několika skupin podle 
vesnic. Obce, které jsme obcházely byly: Kravsko, Plenkovice, Hluboké Mašůvky, 
Olbramkostel, Vranovská Ves, Pavlice a Grešlové Mýto. Většinu kytiček jsme pro-
dali a vydělali neuvěřitelných 11 500Kč. Největší zážitek pro mě asi byl, když lidé 
přispěli více, než stála kytička, nebo si jich pro změnu koupili více, aby přispěli 
větší částkou než 20Kč. Všichni jsme byli strašně rádi, že se můžeme zúčastnit, 
nejen, že to bylo během školy, ale protože je fajn dělat něco pro ostatní a pomá-
hat jim.  
       Sabina Pokorná (žákyně 9. třídy) 

V úterý 28. dubna se na školním hřišti 
konaly Atletické závody, které pořádal 
pan učitel Podsedník. Těchto závodů se 
zúčastnili žáci první až deváté třídy. Slav-
nostního zahájení závodů se ujali žáci 
první třídy, kteří zapálili olympijský 

oheň. Závodit se mělo ve vytrvalosti, tedy v běhu na 200m a 400m, dále ve štafe-
tovém běhu 4x50  a ve skoku vysokém, který byl kvůli nepříznivému počasí a 
větru zrušen. Celkem se těchto závodů zúčastnilo 85 závodníků. Do štafetového 
běhu se zapojili jak bývalí žáci naší školy, tak i rodiče, či příbuzní. Je pravda, že 
žáků z vyšších ročníků tam moc nebylo a počasí také nestálo za nic, ale závody se 
povedly a rozdalo se celkem 84 medailí. Na zahřátí si pro nás paní kuchařky při-
pravily výborný teplý čaj a pro milovníky jídla nesměly chybět ani párky 
v rohlíku. No a jak celé závody dopadly, se můžete podívat na stránkách naší 
školy:  
http://zskravsko.cz/aktuality/atleticke-zavody-775.html.   

Ve středu dne 13. 5. 2015 proběhla v tělocvičně naší školy školní akademie vě-
novaná oslavě Dne matek. Děti i učitelé dlouho dopředu secvičovali vystoupe-
ní, a to taneční, pěvecká, sportovní či dramatická. Celou akcí nás provázely žá-
kyně 8. třídy – Martina Vyskotová a Andrea Fialová, které celou akci popisova-
ly.  
Prvňáčci se ukázali se svými sportovními schopnostmi ve chvíli, kdy byli jako 
piráti a ukazovali různé pirátské skoky, běh a jiné. Druháci se proměnili 
v mravenečky a pomohli zraněnému kamarádovi. Žáci třetí a čtvrté třídy nám 
zatancovali ve stylu ,,Pomády´´ a Bobíka. Páťáci dramatizovali divadelní před-
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Třída  Jméno   Třída  Jméno   
6.A  Klempa Vojtěch  1,00  7.A  Přibil Ondřej  1,06 
6.A  Šalomon Tadeáš  1,00  8.A  Rossiwal Miroslav  1,11 
6.A  Vitanovský Luboš  1,00  9.A  Hamzová Tereza  1,17 
6.A  Vocílka Tomáš  1,00  9.A  Kremláčková Anna  1,17 
6.A  Valášková Veronika  1,00  9.A  Čížková Lucie  1,22 
6.A  Vocilková Věra  1,00  6.A  Zvěřina Dušan  1,25 
7.A  Hanáková Kateřina  1,00  7.A  Vala Roman  1,25 
7.A  Pokorná Marie  1,00  9.A  Švarcová Lucie  1,28 
8.A  Kubák Vojtěch  1,00  6.A  Simandl David  1,31 
8.A  Pešek Jan  1,00  7.A  Doležal Luděk  1,31 
9.A  Doležal Aleš  1,00  8.A  Hanzálková Žaneta  1,33 
9.A  Vocilková Hana  1,00  6.A  Kašparová Zuzana  1,38 
9.A  Pokorná Sabina  1,06          
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Třída  Jméno   Třída  Jméno   
1.A  Auer Matěj  1,00  2.A  Klűgl Tomáš  1,00 
1.A  Balík Vojtěch  1,00  2.A  Podsklan Ondřej  1,00 
1.A  Jaško Jan  1,00  2.A  Bořilová Denisa  1,00 
1.A  Kyněra Štěpán  1,00  2.A  Hanáková Vendula  1,00 
1.A  Minařík Lukáš  1,00  2.A  Uhrová Nikola  1,00 
1.A  Němec Bronislav  1,00  3.A  Alexa Michal  1,00 
1.A  Oujezdský Adam  1,00  3.A  Kupka Jan  1,00 
1.A  Peřinka Jan  1,00  3.A  Novák Patrik  1,00 
1.A  Růžek Matěj  1,00  3.A  Rossiwal Lukáš  1,00 
1.A  Štrombach Michal  1,00  3.A  Tondl Jiří  1,00 
1.A  Vaněk Karel Václav  1,00  3.A  Alexová Soňa  1,00 
1.A  Zvěřina Vojta  1,00  3.A  Auerová Bára  1,00 
1.A  Alexová Jana  1,00  3.A  Jašková Anna  1,00 
1.A  Alexová Lenka  1,00  3.A  Mehović Lejla  1,00 
1.A  Hellmanová Monika  1,00  3.A  Ondrůjová Michaela  1,00 
1.A  Holcmannová Barbora  1,00  3.A  Kraštenič Věra  1,00 
1.A  Freyová Kristýna  1,00  4.A  Hanzálek Adam  1,00 
1.A  Kraštenič Anna  1,00  4.A  Hiess Robin  1,00 
1.A  Minaříková Lucie  1,00  4.A  Matejka Lukas  1,00 
1.A  Rosochová Pavla  1,00  4.A  Fabiánová Tereza  1,00 
1.A  Růžková Tereza  1,00  4.A  Tondlová Natálie  1,00 
1.A  Štulhoferová Kris na  1,00  4.A  Hellman Daniel  1,00 
1.A  Šupková Petra  1,00  5.A  Brindová Marianna  1,00 
2.A  Haspra Tomáš  1,00  5.A  Hiessová Barbora  1,00 
2.A  Jírovec Tomáš  1,00          

6/2015       Budíček-Váš školní časopis        Strana 5   

Budíček                                                             Novinky ze školy 

Dne 1.6. byl Den dětí a naše děti si ho užily tím, že byly 
uskutečněny různé soutěže, běh po lese – branný závod 
a také nás navštívila Policie ČR a hasiči.  
Děti byly podle věkové kategorie rozděleny do skupinek, 
ve kterých poté závodily v běhu po lese. Cestou plnily 

různé úkoly a soutěže, na kterých získávaly, nebo naopak ztrácely body, které 
ještě se započítaným časem rozhodovaly o nejrychlejších a nejlepších běžcích. Po 
doběhnutí celá akce pokračovala na školním hřišti, kde jsme si – jakožto deváťá-
ci připravili pro děti další hry a soutěže. Děti si zasoutěžily v přelévání vody po-
mocí lžičky, závodily v jízdě na koloběžce, pomocí hmatu poznávaly skryté věci a 
na posledním stanovišti si zasoutěžily ve skoku se svázanýma nohama. Pro nové 
poznání nás přijeli navštívit hasiči a policie dopravní služby. Policie nám ukazo-
vala pouta, auto, zpomalovací pás a také si pomocí rychlostního radaru děti vy-
zkoušely rychlost svého běhu nebo jízdy na kole. Hasiči nám zase ukázali auto a 
veškerou techniku. Na konec dne jsme dostali nanuky pro občerstvení a bylo 
vyhlášení všech vítězů branného závodu. 
                                                                                   Lucie Švarcová (žákyně 9. třídy) 

stavení Kašpárek v rohlíku se scénkou „Špim“. Letos jsme mohli vidět i děti ze 
školky, které se nám taky přišly ukázat s tím, jaké umí nacvičit krásné tanečky. 
Během akce jsme si také mohli poslechnout flétny, na které hráli žáci 1. stupně. 
Také vystoupila Eliška Pelikánová z deváté třídy se sólovým zpěvem s písní Se-
tkání. Vystoupil také Tomáš Zvonar z osmé třídy, který si na pomoc přizval své-
ho staršího bratra a společně zpívali a hráli na kytary píseň Cesta. Zazpíval také 
školní sbor Sluníčko, který mohl potěšit písní Stromy a Bílý kůň. Celou akci 
jsme ukončili my deváťáci, kteří jsme si společně zazpívali naši závěrečnou píseň 
Pár přátel stačí mít.                                                                                                                   
       Lucie Švarcová (žákyně 9. třídy) 

Dne 10.6. 2015 proběhl 5. ročník atletických závodů ZLATÉ ČTYŘKY, kterou jako 
vždy pořádal pan učitel Podsedník. Těchto závodů se zúčastnily tyto školy: Šumná, 
Jevišovice, Hluboké Mašůvky, Mramotice a domácí Kravsko. Soutěžilo se v běhu 
na 200m a 400m, ve štafetě 4x50m, ve sprintu na 50m, ve skoku vysokém a dale-
kém. I letos se závody velmi povedly. Za ideálního počasí byly vytvořeny dokonce 
čtyři nové rekordy. Libor Kuba (Šumná) v kategorii 3,4 chlapci skočil do dálky 358 
cm. Monika Kulhánková z Mašůvek v kategorii 1,2 dívky skočila do dálky  282 cm. 
Vojta Sigmund  ze Šumné (3,4 chlapci) přeskočil laťku ve výšce 115 cm. Natálie 
Tondlová z Kravska zaběhla nový rekord v běhu na 200 m časem 32, 82 s. Den se 
vydařil a všichni se už těší na příští rok.                 Sabina Pokorná (žákyně 9. třídy)   


