Atletický čtyřboj – 17. 6. 2022
S velkým napětím,
trochou trémy a obav se
v pátek ráno v 8 hodin,
dne 17. 6. 2022 sešlo na
školním sportovním hřišti
u naší ZŠ a MŠ Mirovice
zhruba
60
mladých
sportovních talentů. A
jaký byl důvod?
ATLETICKÝ
ČTYŘBOJ,
který organizovala naše
škola.
Čtyřboje se zúčastnily 4 základní školy z okolí: ZŠ a MŠ Mirotice, ZŠ a MŠ
Čimelice, ZŠ a MŠ Chraštice a v neposlední řadě my, ZŠ a MŠ Mirovice.
Sportovci byli rozděleni do 4 skupin dle věku, a to: mladší žákyně a mladší žáci,
což byli kluci a holky ze 6. a 7. tříd. Z Mirotic byly týmy „mladších žáků“ kvůli
organizačním záležitostem jejich školy sestavené z žáků 5. ročníku – smekáme
všichni před nimi, protože soupeři byli
neúprosní a drsní. Osmáci a deváťáci se
rozdělili do týmu starší žákyně a starší žáci.
Po úvodním nástupu sportovců
s jejich trenéry a přivítání naší paní
ředitelkou se šlo rovnýma nohama do
akce. Žáky čekal sprint na 60 m, skok do
dálky, hod kriketovým míčkem (mladší
žáci), vrh koulí (starší žáci) a jako poslední,
nejobávanější vytrvalostní běh, který byl
opět rozdělen dle kategorií na 600 m, 800
m a 1000 m.

Všichni byli úžasní, skvělí, bojovní,
ale hlavně se sportovním fér duchem, což
je u jakéhokoliv sportu to nejdůležitější.
Školy si mezi sebou fandily a podporovaly
se.
Až na pár odřených kolen vše
dopadlo bez komplikací, počasí nám přálo
– na běh se příjemně zatáhlo a všechno
bylo, jak mělo. Sportovci mohli odcházet
domů hrdí a spokojení sami se sebou.
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se podíleli na pomoci a organizaci,
paním kuchařkám za výborné občerstvení,
panu školníkovi za promptní vyřešení všech detailů a ostatním dospělým za
plynulý a hladký průběh akce, k čemuž přispěli zásadní měrou i naši deváťáci. Ti
byli po celou dobu k ruce jako nepostradatelní asistenti.
A jak to celé dopadlo?
Velké díky patří vítězům za naši školu, a to:
v kategorii mladší žáci MICHALU
KOŠTOVI za 3. místo
v kategorii mladší žákyně TEREZE
VÁCLAVÍKOVÉ za 3. místo,
v kategorii starší žáci PEPOVI BALÁŽOVI
za 3. místo,
v kategorii za týmy našim STARŠÍM
ŽÁKŮM za 2. místo.
Všichni jste vítězové a děkujeme vám
za účast,
Pavlínko, Růžo, Terko, Julčo, Nelo, Alčo,
Markét, Bereniko, Michale, Maty, Vítku,
Martine, Pepo, Tomáši, Honzo a Tadeáši
– jste skvělí.
Za „realizační tým“ Iveta Trefná

