Malá kopaná
Ve středu 30. 1. 2019 proběhl na naší škole turnaj v malé kopané mladších a
starších žáků i žákyň. Turnaje se zúčastnilo i pár děvčat, která si zaslouží uznání
za odvahu i za předvedenou hru. Jmenovitě se jedná o tyto hráčky:
A. Holocsiová 6. A, A. Bojanovská 7. B, Z. Kadlecová 7. B, M. Tomandlová 7. B,
M. Hacková 9. A, E. Nováková 9. A, A. Kulíková 9. A a T. Černá 9. B.
V mladší kategorii se do turnaje zapojily čtyři týmy. Všechny třídy 6. a 7.
ročníků dodaly po jednom týmu. Zápasy byly vyrovnané a o celkovém vítězi
rozhodlo až lepší skóre. Na čtvrtém místě se umístil tým 7. B. Třetí místo
vybojovala třída 7. A. Druhou příčku obsadil tým 6. A. Na konečném prvním
místě se umístil tým 6. B ve složení: I. Jeglík, S. Zeman, Š. Pelikán, J.
Pavlíček, J. Kazda, P. Pachar, R. Mísal.
Nejlepším střelcem byl se čtyřmi góly I. Jeglík z 6. B.

V kategorii starších žáků se turnaje zúčastnilo šest týmů. Všechny třídy
přihlásily po dvou týmech. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, kde hrály
zápasy vzájemně. Týmy, které skončily ve skupinách na prvním místě, následně
hrály o první místo, druhé týmy o třetí místo a třetí týmy o konečné páté místo.
Na šestém místě skončil tým 9. B2. Páté místo obsadil tým 9. A2. Čtvrté místo
vybojovala třída 9. B1. Na třetím místě se umístil tým 9. A1. Na stříbrné pozici
skončila třída 8. A2. A první místo vybojoval po penaltovém rozstřelu tým 8. A1
ve složení: M. Svačina, Š. Bačovský, M. Burian, D. Novoveský, M. Hajný a F.
Kučera. Nejlepším střelcem se v této kategorii stal s pěti góly R. Jeglík z 9. A.

Všem zúčastněným děkujeme za předvedenou hru a přejeme hodně úspěchů v
dalších sportovních kláních.
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