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Vybrané slohové práce
PŘED (turnajem)
Ráno přijdu do třídy a tam to bude podobné, jako před besídkou. Ale budu muset přijít už
v 7:00. Já, Dave, Marek a Pavel budeme zapisovat skóre. Trochu se bojím, že by se něco
mohlo stát, například že by nepřišly týmy nebo by se týmy začaly hádat a začala by rvačka,
ale co je fakt nemožné, že by začal požár. Doufám, že se nebudu nudit. A těším se na jídlo,
na to jídlo by se měl těšit každý. Bude pět zápasů, možná i méně. Možná vyhraje devátá
třída, ale doufám, že to vyhrajeme my.
Christian
Dnes 12.3. je stolní tenis ‐ máme strašnou honičku, holky musí připravit medaile i poháry
a jídlo. Kluci se musí připravit na ty porážky, já se strašně bojím, že to všechno prohraju. Ten
turnaj začíná v 8:30 a my budeme muset přijít do školy už v 7:00 abychom to všechno stihli.
Strašně se těším, asi všichni se těší. Týmy jsou strašně dobře rozdělené, první tři dostanou
pohár, ale ten pohár bude putovat po škole. Ty poháry se budou vyhrávat pro třídu. Hraje se
singl a čtyřhra. Když vypadnu z turnaje, tak nebudu naštvaný, ale půjdu fandit našim a půjdu
šťastný, že jsem si zahrál.
Kuba
PO (turnaji)
Dědina Cup ‐ hráč
Ráno jsem přišel do školy, šel se převléknout a začal s kluky trénovat. Turnaj začal
v půl deváté. Nejdříve se hrála základní skupina, poté semifinále, do kterých se dostala čtyři
družstva. Po semifinále následoval zápas o třetí místo a potom finále.
V základní skupině jsme hráli proti mixu 5.AB, prohrávali jsme 2:0 a už jsme skoro
ztráceli naději, ale já jsem nám vybojoval dva body. Bylo to 2:2 a my jsme ještě měli naději
na zázrak, který potom dokonal Lukáš a my jsme nakonec vyhráli 3:2. V semifinále jsme si
bez problémů poradili se 4.B, kterou jsme porazili 3:0. A ve finále jsme prohráli s 9.A
poměrem 0:3, ale hráli jsme dobře.
Po finále se uskutečnilo vyhlášení výsledků ‐ na třetím místě skončila 7.A, na druhém
my, 5.B, a na prvním místě po krásném boji s námi 9.A. Každý tým na stupních vítězů vyhrál
dort, ale deváťáci ho dostali až po zápase s učiteli, který vyhráli poměrem 3:1 na zápasy.
Všechny tři týmy sluply dort jak malinu a ten náš byl bomba!
Potom jsme to všechno museli uklidit, a to bylo na celém turnaji nejhorší.
Lukáš P.
Dědina Cup ‐ obsluha
Ráno v sedm hodin jsem přišla do školy. Převlékla jsem se a šla do třídy. Vzala věci,
které jsme potřebovali. Pak jsme odešli do tělocvičny. Já jsem nalepila na dveře šaten cedule
"Šatna chlapci" a "Šatna dívky", aby se náhodou nějaká holka nešla podívat ke klukům
do šatny. Vybalili a připravili jsme občerstvení, nanosili z kuchyňky příbory, talíře a hrnky.
Oblékli jsme si trika s logem a cedulkami s nápisem "Pořadatel".
Pak začalo chodit víc a víc hráčů. A v 8:30 jsme turnaj zahájili. Začalo se hrát a my
jsme mezitím připravovali ceny. Medaile, poháry a také pastelky, karty a další. Pak se ten
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chaos na chvíli uklidnil a my jsme si mohli konečně chvilku sednout. Musím se přiznat, že
jsem neodolala a občerstvení jsem si zobla. Já pak šla s Mácou rozdávat divákům takové
oranžové samolepky s nápisem Bacha na mě, fandím!
Bylo rozloučení s prvními poraženými ‐ dávali jsme ceny útěchy. Pak už se zase hrálo
a my fandili. Postoupili jsme do finále a já měla velikou radost. Po finále nám paní učitelka
řekla, ať vezmeme poháry, medaile a dorty ‐ já nesla pohár za první místo, měla jsem radost.
První byli deváťáci, my (páťáci) jsme byli druzí a sedmáci měli třetí místo. Dorozdávaly se
dorty až na jeden za první místo ‐ o ten se muselo hrát s učiteli. Učitelé celkově prohráli 3:1,
takže si dort snědli deváťáci. A musím říci, že když jsem viděla, jak se olizují, tak bych si taky
dala.
Uklidili jsme a odnášeli talíře atd. zpátky na své místo. Když bylo hotovo, odešli jsme
na chvíli do třídy a povídali si, jaké to bylo. A já bych rovnou řekla, že úžasné a těším se, až
turnaj uspořádáme zase příští rok!
Nikol
Dědina cup ‐ technická četa
Ráno jsme šli hned do tělocvičny a tam jsme začali připravovat věci na turnaj. Já
a zbytek technické čety jsme do tělocvičny dovezli pingpongové stoly, dali mezi ně mantinely
a začali stavět švédské bedny. Kluci, co hráli, se mezitím rozpinkávali. Když byly přípravy už
skoro hotové, tak začaly přicházet ostatní týmy. Ostatní členové technické čety se rozešli
k pingpongovým stolům, byli totiž pomocníci rozhodčích. Já šel k magneťáku.
Turnaj začal, do semifinále postoupila naše třída, poté ještě 7.A, 4.B a 9.A. Vypadla
4.B. Třetí skončila 7.A. na druhém místě my a na prvním 9.A. Dostali jsme dort a hráči ho
slupli jako malinu. Máme pohár, a to i díky Pepanovi, kterému při turnaji upadla noha.
Všichni odešli a my se vrhli do úklidu. Úklid byl náročný, ale zvládli jsme to. Pak jsme
šli na oběd a domů. Doufám, že se Dědina Cup stane tradicí školy.
Samuel

