V pátek 27. května se uskutečnil již třetí ročník sportovního dne. Tentokrát se mohla kromě rodičů a
rodinných příslušníků zapojit do sportovního zápolení jakákoliv osoba starší 18 let, tedy i kamarádi rodičů, bratranci,
strýčkové, tety atd.. Své síly si poměřilo 51 dětí a dospělých, kteří společně soutěžili v sedmi disciplínách: sprint 60
m, sedy lehy, kliky, trojskok z místa, hod medicinbalem, skoky přes švihadlo a T běh (člunkový běh). Většina z těchto
disciplín je součástí OV – Odznaku všestrannosti, kterého se naše škola pravidelně zúčastňuje a dosahuje výborných
výsledků.
V letošním ročníku postoupilo osmičlenné družstvo a dva jednotlivci do krajského kola. I v tak velké
konkurenci posbírali žáci šest medailí. Dva chlapci dokonce postoupili do republikového kola.
Děti byly rozdělené do 3 kategorií podle věku. Pro první 3 z každé kategorie byly připraveny krásné ceny. Po
celou dobu panovala skvělá atmosféra. Naše poděkování patří celému učitelskému sboru za organizaci a
pomocníkům z řad žáků osmé a deváté třídy. Velký dík patří rovněž Sdružení rodičů, které pomohlo hlavně
zakoupením odměn pro soutěžící a zajištěním skvělého občerstvení. Akci jsme si všichni krásně užili a doufáme, že si
toto odpoledne zase někdy zopakujeme.
I.
Kategorie – 1.,2. třída
1. místo – Tadeáš Žárský + Jaroslav Žárský – 8457 bodů
2. místo – Filip Jančík + Milan Jančík – 8233 bodů
3. místo – Michal Kučera + Michal Kučera - 7535 bodů
II.
Kategorie – 3.,4. třída
1. místo – Dominik Ruszó + Jan Ruszó – 9772 bodů
2. místo – Dalibor Martinec + Alena Martincová – 8236 bodů
3. místo – Matěj Dolák + Radek Dolák – 7975 bodů
III.
Kategorie – 5.,6. třída
1. místo – Jindřich Pytlík + Jan Zbránek – 10283 bodů
2. místo – Benjamín Melka + Jan Melka – 9286 bodů
3. místo – Tomáš Ouřecký + Jan Ouřecký –9071 bodů
Nejlepším sportovcem z řad dětí se stal Michal Urban s počtem bodů 5135!!!!!!!!!!!!!!!

