Matematické soustředění Kaprálův mlýn 6.–9. červen 2016
Na co budou osmáci vzpomínat

Počítali jsme tam matiku,
příklady máme v malíku.
F. Kacvinský
Bude se mi po vás stýskat,
a tak zase příští rok
chtěl bych jet tam,
kam minulý rok.
T. Kulich

? Co je zaujalo, co je trápilo, co se jim líbilo?
Všichni jsme se hodně smáli,
když jsme přehazovanou hráli.
M. Kostelka

I přes malé problémy
by soustředění mohlo trvat déle.
V. Buček
I přes všechny překážky
jsme se vždy dobrali cíle.
T. Brtník

Počítat a běhat,
mohli bychom selhat.
V. Smolka

Zažili jsme spoustu zábavy
a práce jsme měli nad hlavy.
P. Althap

Soustředění se mi líbilo,
vůbec nám tam nelilo.
????
Večer byla stezka,
lekla se tam děcka.
M. Althap

Klíšťata i komáři
štípali nás po tváři.
Sršně jsme se lekli dost,
neboť byl nezvaný host.
K. Vašková

Čtyřlístek by nám měl přinášet štěstí,
mně však přináší zážitky
z matematického soustředění.
V. Nádeníčková
Ach ta alergie! Dala by se odečíst?
M. Šebestová
Kaprálův mlýn je místo dobré,
každý si tu vystačí sám sobě.
M. Czelisová
Matematika byla zábavná,
ale v jídle nějaká závada.
E. Hloušek

Kostelku s mapou neposlouchej,
to raději sám cestu hledej.
Š. Loprais

Jídlo se tam jíst nedá,
dobrá kuchařka se hledá.
Nanuky jsme dostali zadarmo,
poté jsme hráli městečko Palermo.
V. Zajíček

Počítali jsme složité příklady
a poslouchali užitečné výklady.
M. Bučková

Pokud nemáš rád matematiku,
nejezdi na matematické soustředění.
P. Klier

MS – stezka odvahy
Bláhův křik jsme zakusili,
strachy jsme se zadusili.
Když Erik dupe a křičí,
v lese třese se jehličí.
A pak Kacva z mlýna vyleze,
každý raději někam zaleze.
Potom Petr skrývaje se v šeru,
málem křičí: „Já se žeru!!“
V. Kučera

Sudoku si vždy zkontroluj.
R. Marek
Losos. Nejlepší hra navždycky.
M. Pařízková
Nešlo mi ve hře BANG vyhrát,
stačilo se vyspat.
R. Vašíček

Sudoku jsem dal,
chybu udělal,
pak jsem to schytal,
celý večer opravoval.
V. Bláha
Stezka odvahy byla zábavná,
večerní hra Bony, kterou jsem nehrál,
pak byla nudná,
a proto jsem spal.
M. Liška

