
hlavní 

organizátor

út 25.9.13 Atletický čtyřboj - okresní kolo - Třebíč , výběr 8. a 9. tříd p.uč. Novák

út 1.10.13 Přespolní běh - školní kolo , 4. až 9. ročník p.ř. Hirt

po 21.10.13 Mezitřídní turnaj ve florbalu - chlapci 6. až 7. třídy p.ř. Hirt

út 22.10.13 Mezitřídní turnaj ve florbalu - dívky 6. až 9. třídy p.ř. Hirt

čt 24.10.13 Mezitřídní turnaj ve florbalu - chlapci 8. až 9. třídy p.ř. Hirt

čt 24.10.13 Stolní tenis - okresní kolo -  výběr dívek 6. až 9. tř - Hrotovice p.uč. Švanda

pá 25.10.13 Stolní tenis - okresní kolo -  výběr hoši 6. až 9. tř - Hrotovice p.uč. Švanda

po v Tv 4.11.13 Mezitřídní turnaj ve florbalu - 5. třídy p.uč. Novák

11.11.13 Okrsková kola ve florbalu - výběr  hoši 6.- 7. tříd p.uč. Krajčí

čt asi 28.11.13 Okrsková kola ve florbalu - výběr  hoši 8.- 9. tříd p.uč. Novák

čt 28.11.13 Okresní  kolo v plavání hlav. organizátor naše škola p.ř. Hirt

pokud postoupí 29.11.13 Okresní kolo ve florbalu - výběr 8.- 9. tříd - Horka-Domky p.uč. Novák

prosinec 1.12.13 Vybíjená - školní kolo 2. - 3. tř p.uč. Kač.

stř asi 18.12.13 Vánoční turnaj - Moravské Budějovice - košíková - výběr 6. až 9. tř. p.uč. Chvojka

čt náhr dat 16.4. 19.12.13 Pódiové skladby - školní kolo  3. až 9. třídy p.ř. Hirt

pá nebo 22.12. 20.12.13 Skok vysoký - školní kolo "Vánoční laťka" všechny kategorie p.uč. Krajčí

od 6.1.14 Mezitřídní turnaj v košíkové - 6. - 7. tříd p.ř. Hirt

leden 9.1.14 Vybíjená - školní kolo 4.- 5. tř p.uč. Kaluž.

1.2.2014 26.1.14 Lyžařský výchovně výcvikový zájezd - Karolínka - 4. + 5. roč., 7., 8., 9. roč p.ř. Hirt

únor 2.2.14 Mezitřídní turnaj v košíkové - dívky 8. - 9. tř p.uč. Chvojka

únor 2.2.14 Mezitřídní turnaj v přehazované -  2. - 3. třídy tříd. uč.

od února 3.2.14 Mezitřídní turnaj v košíkové - chlapci 8. až 9. třídy p.ř. Hirt

březen 1.3.14 Mezitřídní turnaj v přehazované -  4. až 5. třídy p.uč. Novák

březen 1.3.14 Volejbal - školní kolo- hoši + dívky 6. - 7. třída p.uč. Chvojka

út 4.3.14 Basketbal  hoši - okresní kolo - výběr 8. a 9. tř. Okříšky p.uč. Novák

březen 4.3.14 Volejbal - školní kolo- hoši + dívky 8. - 9.třída p.uč. Chvojka

út 18.3.14 Basketbal  dívky - okresní kolo - výběr 8. a 9. tř. Okříšky p.uč. Chvojka

st 26.3.14 Basketbal  6. a 7. třídy - okresní kolo - hoši ZŠ Havl Mor. Buděj p.uč. Novák

st 26.3.14 Basketbal  6. a 7. třídy - okresní kolo - dívky ZŠ Havl Mor. Buděj p.ř. Hirt

duben 10.4.14 Volejbal okresní kolo - dívky - výběr 8.a 9. tříd ZŠ TGM Třebíč p.uč. Chvojka

16.4.14 Velikonoční turnaj v košíkové dívek p.uč. Chvojka

duben 20.4.14 Silácký čtyřboj - 6. až 9. třídy - finále p.ř. Hirt

dle počasí 20.4.14 Mezitřídní turnaj ve fotbalu - 1. - 5. třídy vyuč. Tv

čt 24.4.14 Volejbal okresní kolo - hoši - výběr 8.a 9. tříd ZŠ Týnská Třebíč p.uč. Chvojka

nebo 30.4. 29.4.14 Mc Donalď s Cup - minifotbal pro 1. až 5. tř - okrskové kolo Mor. Buděj p.uč. Chaloup

út 6.5.14 Minivolejbal - turnaj trojic - okresní kolo - výběr 6. a 7. tříd - Jaroměřice p.uč. Chvojka

13.5.14 Kinderiáda - Pacov, 2. až 5. třída p.uč. Kalužová

út 13.5.14 Pohár rozhlasu - okresní kolo, výběr  6. a 7. tříd p.uč. Krajčí

st 14.5.14 Pohár rozhlasu - okresní kolo, výběr 8. a 9. tříd p.uč. Krajčí

pokud postoup 20.5.14 Pohár rozhlasu - krajské kolo, výběr 8. a 9. tříd p.uč. Krajčí

nějaká sobota 20.5.14 Basketbal proti drogám p.uč. Chvojka

pá 30.5.14 Atletické a zábavné soutěže - oslavy MDD p.ř. Hirt

červen 1.6.14 Mezitřídní turnaj ve fotbalu obě kategorie vyuč. Tv

pá 13.6.14 Atletický čtyřboj - krajské kolo p.uč. Krajčí

so ? 14.6.14 Atletický trojboj - 1. stupeň /okresní kolo/ - Okříšky p.uč. Kalužová

23.6.14 Branný závod p.uč. Krajčí

24.6.14 Poslední šestka (basketbal dívky) p.uč. Chvojka

26.6.14 Vyhodnocení celoroční soutěže o nejsportovnější třídu p.ř. Hirt
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