Celostátní kolo soutěže Technoplaneta
A nastal očekávaný den „D“, tedy 6. červen, kdy se tři naše týmy odebraly na celostátní kolo šifrovací soutěže v Praze.
Vzhledem k vzdálenosti jsme se do Prahy vydali již v úterý, 6. června. Cesta ve vlaku nám ubíhala
dobře, luštili jsme šifry, četli Noviny, noviny- speciální vydání pro soutěžící, hráli hry. V Praze jsme si
dali zavazadla do školy, kde jsme byli ubytovaní, a vydali jsme se na krátký výlet po Praze. Navštívili
jsme Loretu, Pražský hrad, Malostranské náměstí, Karlův most, viděli jsme spoustu známých budovPetřínskou rozhlednu, Národní divadlo, Tančící dům, Rudolfinum. Počasí nám příliš nepřálo, tak jsme
si zašli do KFC na večeři a po ní jsme ještě navštívili obchodní centrum Paladium.
Děkujeme Spolku pro ZŠ Ohrada za to, že jsme mohli takto příjemně strávit odpoledne před soutěží
v Praze.
V podvečer jsme se vrátili do školy, nachystali jsme si místa na spaní, osprchovali jsme se a večer
jsme se bavili hraním logických her. Ráno jsme museli připravit třídu opět na výuku a tak jsme již
v 7:40 měli připravenou snídani. Pořádně se najíst bylo důležité. Čekal nás opravdu náročný den.
Poté jsme se se všemi zavazadly a také s ostatními ubytovanými týmy vydali na náročný přesun do
Hostivařského lesoparku. Zde nás již očekávali organizátoři a v 10:00 byla soutěž zahájena.
Čekalo nás 10+1 stanoviště. Na každém stanovišti bylo třeba vyřešit šifru, která zároveň ukrývala
pokyn, kudy dál. Na celou soutěž bylo 5 hodin a 15 minut času. Trochu jsme bloudili, takže jsme nachodili dost km navíc.
Do úplného cíle se nakonec podařilo dojít týmu Všetínšké ovešky- Agáta Filgasová, Markéta

Nerodilová a Andrej Vaculík (všichni 9.A ). Obsadili 24. místo.
Těsně před cílem – na 9. stanovišti, zůstaly zbývající dva týmy. NIQES team Ohrada- Štěpán Pavlovič, Barbora Hodošková, Jakub Fojtík a Nela Otáhalová (všichni 7.B) - celkově obsadil 32. místo. A tým Sovičky - Nadia Charawani, Barbora Holíková, Ondřej Lanžhotský (všichni 9.B) a Amálie Šipulová (6.A)- celkově 37. místo.
Získali jsme spoustu zkušeností, poučili jsme se z chyb, které jsme jako nováčci soutěže
udělali. Odpoledne po slavnostním vyhlášení jsme se vydali na nádraží a čekala nás cesta
domů. Byli jsme unaveni, ale již ve vlaku jsme opět ožili a ti mladší jsou odhodláni v příštím
ročníku zúročit získané zkušenosti a zabojovat o medailové pozice.
Ještě jednou děkujeme vedení školy i Spolku pro ZŠ Ohrada za to, že jsme si soutěž mohli
takto krásně užít a den před soutěží byl pro nás odměnou za čtyřměsíční úsilí.

