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Den dětí s Vodňanskou drůbeží – 1. 6. 2018  
 

1. červen je již každoročně ve většině vzdělávacích institucí zaměřen na 

oslavu Mezinárodního dne dětí a ani letošní rok nezůstala naše škola pozadu.  

Hned ráno jsme se sešli ve třídách, kde jsme si sdělili několik organizačních informací a mohli jsme 

vyrazit na hřiště. Zde jsme se rozdělili do věkově smíšených družstev v čele s vedoucím – žákem osmého či 

devátého ročníku, paní ředitelka nám popřála mnoho úspěchů a my jsme mohli vyrazit bojovat o pěkné ceny 

od sponzora – Vodňanské drůbeže.  

Stanoviště, která měly na 

starosti paní učitelky a 

asistentky, byla různorodá. 

Protože paní učitelky 

chtěly, aby se do soutěží 

zapojili malí i velcí, 

připravily pro ně spoustu 

různých disciplín: např. 

poznávání rostlin, hrátky   

s jazykem (přísloví), matematické úlohy, práci s korálky, skákání v pytli, hod na cíl, střelbu lukem atd. Bylo 

jich celkem čtrnáct a na každém stanovišti obdrželo družstvo za svůj výkon body. Na patnáctém stanovišti, 

které bylo pro všechny účastníky povinné, vydával pan školník s paní uklízečkou všem účastníkům výborné 

klobásy. Daroval je náš sponzor a paní kuchařky je pro nás ohřály. Mňam! 
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Přes veškerý zájem dětí a snahu vedoucích 

stanovišť se nám bohužel několik disciplín 

nepodařilo splnit kvůli velké bouřce, která sice hrozila už od rána, ale my jsme doufali, že se nám nakonec 

vyhne. Prudký déšť nás vyhnal z venkovního areálu do budovy školy, kde jsme již zůstali ve třídách             

s třídními učitelkami. Přestože jsme nestihli absolvovat všechny úkoly, spočítali jsme získané body a 

vyhodnotili je při společném setkání v tělocvičně. Členové tří vítězných družstev si z dnešního dne odnesli 

domů pěkné ceny. My ostatní jsme byli odměněni sladkostí a na jiné hodnotné ceny si budeme muset počkat 

zase při příští školní akci. Už teď se moc těšíme!  

V mateřské škole si děti snědly klobásu ke 

svačině, poté venku soutěžily ve sportovních 

disciplínách. Kvůli dešti se však také musely 

vrátit pod střechu. Ke svému svátku dostaly 

všechny děti předškolního věku sladkost od 

výše jmenovaného sponzora. Děkujeme, Den 

dětí se nám líbil! 

Anna Bělková a žáci ZŠ a MŠ Mirovice 

 


