Jak jsme vyučovali tělocvik – 17. 6. 2021
Ve dvou dnech, 15. a 17. června, jsme my, žáci IX. třídy, připravili tělocvik pro prvňáky.
Udělali jsme pro ně čtyři stanoviště. Děti byly šikovné. Nakonec jsme jim rozdali
vlastnoručně vyrobené medaile. I když bylo horko, všichni jsme si to společně užili.
Zuzana
Musím uznat, že na to, kolik jim je let, jsou velmi šikovní. I když se některému z nich
nechtělo, tak nakonec všichni spolupracovali. Myslím, že my jako devátá třída jsme to
zvládli a první třída také. Děti za to, jak byly šikovné, dostaly zasloužené medaile.
Kristýna
Tělocvik s prvňáky jsme si velmi užili, bylo hezké, jak se snaží běhat, skákat do písku
nebo házet míčem přes síť nebo kriketovými míčky do dálky.
Hodina nám začala tak, že jsme byli rozděleni na čtyři týmy, každý tým dělal jinou
disciplínu. Prvňáci byli rozděleni do čtveřic a střídali se na čtyřech stanovištích.
V úterý i ve čtvrtek se všechny děti snažily a všem to také pěkně šlo. Ke konci hodiny
jsme každému prvňákovi a paní učitelce Vejšické předali medaile za hezké výkony.
Eva a Klára
Moc jsem si to užil. Děti se snažily podat co nejlepší výkony. A ty dvě hodiny byly
celkově dobře využité. Myslím, že by se to příští rok mohlo opakovat.
Sam
Tělocvik mě moc bavil 😊. Moc jsem si to s prvňáky užil. Myslím, že si to hodně užili i
prvňáci.
Daniel S.
Prvňáci poslouchali, co jsme jim říkali, a dělali všechno podle našich pokynů. Byla tam
různá stanoviště, například sprint, hod krikeťákem, skok do písku. Tělocvik byl
rozdělen na dva dny, úterý a čtvrtek. Po ukončení jsme prvňákům rozdali medaile a
dostali od nás pochvalu za zájem o sport.
Daniel K. a Fanda
V úterý a ve čtvrtek jsme měli tělocvik s prvňáky. Byli jsme rozdělení na 4 družstva.
Byla to zábava i přes to nesnesitelné horko. Ve čtvrtek jsme jim rozdali medaile, které
jsme sami vyrobili, a byl konec. 😊
Matyáš

