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POSLEDNÍ ZKOUŠKA 

Odpoledne skládali bradavičtí studenti zkoušky 

NKÚ. Naštěstí to nebylo na jednotlivce, protože se 

žáci vždy mohli poradit se svými kolejemi. Byl to 

velký boj, ve kterém musely týmy zodpovědět 5O 

otázek. Sice se ze začátku setkali s nějakými 

technickými problémy, ale ty se hned vyřešily. Tento 

boj vyhrál Mrzimor, zkoušku NKÚ však složili 

úspěšně úplně všichni žáci. 

TAJEMSTVÍ ŽAČKY FEGO 

Dnes se odehrály poslední dva zápasy 

tohoto školního roku, a to Mrzimor 

vs. Havraspár a Nevelvír vs. Zmijozel. 

V prvním zápase se utvořil nový 

rekord – zlatonka vydržela až do 

konce hry nechycená. Tento napínavý 

zápas vyhrál Havraspár, který do 

toho dával až do poslední vteřiny celé 

srdíčko. V druhém zápase byly šance 

na výhru vyrovnané, i když publikum 

více fandilo Nebelvíru. Nakonec 

zvítězil Zmijozel, který chytil 

Zlatonku. Nebelír oslabila  studentka 

Fego, které se při zápase udělalo 

nevolno. Po zápase se celá škola pod 

vedením otravných reportérů 

školního rozhlasu snažila zjistit, kde 

udělala studentka chybu. Podle 

nejposlednějších zpráv to vypadá na  

velkou svačinu a obrovské nasazení 

ve vypjatém zápase.. 

KDO JE TEDY VÍTĚZEM? 

K večeru proběhlo slovností vyhlášení. Zmijozel se 

podle očekávání umístil na prvním místě jak 

v celkovém hodnocení, tak ve famfrpálovém turnaji. 

V celkovém umístění ho následoval Nebelvír 

s Havraspárem na děleném 2.–3. místě a po nich 

Mrzimor. Ve famfrpálu obsadil Nebelvír 2. místo a 

Havraspár 3., Mrzimor opět získal bramborovou 

medaily. 
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Na závěrečný ples letošního roku si každá kolej připravila něco pro pobavení. Havraspár zapěl 

píseň vlastní tvorby o svém maskotu havranovi, Nebelvír zase zazpíval nebelvírkou hymnu o 

členech své koleje. Mrzimor nám ve svém tanci připomněl vtipné nástupy rozhodčích na 

famrfálová utkání a Zmijozel předvedl secvičenou písničku o banánech a baobabu i s tanečkem. 

Učitelský sbor ve své scénce shrnul vtipné události celého roku. Ples skolnčil až v pozdních 

nočních hodinách kvůli špatnému počasí. 


