ŠKOLNÍ KUFR 2016
Po roce jsme „oprášili“ zásobu sedmi
stovek slov a zorganizovali celoškolní „open“
turnaj v hádání slovní zásoby. Stejně jako
v předchozím roce se mohli přihlásit žáci 6. – 9.
ročníku, učitelé i absolventi naší školy.
Původní termín jsme museli přesunout na 2.
březen. V soutěžní den jsme se 6. hodinu sešli
v tělocvičně. 19 dvojic už netrpělivě očekávalo
vypuknutí turnaje, zatímco poslední přicházející
diváci se ještě rozhlíželi, kde by našli zbývající
volné místečko. Tělocvična byla připravena.
Žíněnky i lavičky se rychle zcela zaplnily, tabule
s rozpisem dvojic se hrdě vyjímala, očekávajíc
první záznamy o úspěšně odhádaných slovech.
Ve dvou kolech s celkovým časovým
limitem jedné minuty a 45 sekund se utkaly
dvojice 6.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.C, 9.A. Svojí návštěvou nás potěšili
i čtyři studenti, kluci z loňské 9.B. Hru zahájila první smíšená
dvojice – Dominik Kmoch ze 7.B s panem učitelem Bäumeltem.
A ti nasadili laťku pěkně vysoko! I ostatním soutěžícím šlo
hádání jako po másle. Slova na hromádkách přibývala, záznamy
na tabuli se pyšnily poměrně vysokými čísly. A drobná zaváhání
také nevadila. V dalším soutěžním kole se malé výpadky z formy
zase rychle srovnaly. Diváci férově drželi palce všem.
V Kufru rozhoduje u nápovědy slovní pohotovost, schopnost výstižného vyjadřování,
hadačská role je náročná na představivost a důvtip. Výsledek ale může ovlivnit i náhodné
pořadí zadaných slov.
Má-li někdo štěstí na
výrazy typu převodovka,
pomsta nebo ministr,
zapotí se v danou chvíli
možná víc než ten, komu
je souzen čaj, postel, úl.

Ale
nikdo
ze
soutěžících neprotestoval
a všichni se se svým
slovním osudem dobře
popasovali.
Jak vše dopadlo?
Diplom
a
sladkou
odměnu za 1. místo si
odnesl Dominik Kmoch

ze 7.B, 2. místo vybojovali naši absolventi Pavel Kaucký a Šimon Kluzáček, 3. místo po
skvělém výkonu obsadili Lucie Kloudová a Ondřej Voříšek z 9.A. Na všechny účastníky
čekala malá čokoládka, aby si doplnili energii po heroických slovních výkonech. Děkujeme
všem soutěžícím za účast, Martinu Koukalovi ze 7.B a Dominiku Tůmovi za bezchybnou
asistenci a divákům za podporu. Tak možná zase příští rok, co myslíte?
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