Anna Grygarová pro Rozkvět:
STÁVAJÍCÍ ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A ZÁVODŮ ODRAZUJE OD ÚČASTI ŽÁKY
MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL
Jedním z hlavních úkolů, které jsme si stanovili pro tento školní rok, je zvyšování úrovně
tělesné výchovy a dalšího vybavování kabinetu tělesné výchovy. Zakoupili jsme nové míče,
švihadla, dřevěné tyče, kriketové míčky, stopky, pásmo. Tělocvičnu jsme vybavili koši na
basketbal, vybudovali doskočiště. Místní organizace Sokola nám zapůjčila stoly pro stolní
tenis.
Pro zvýšení zájmu dětí o tělesnou výchovu a růst jejich zdatnosti jsme uspořádali v Den
dětí sportovní zápolení v lehkoatletickém pětiboji. K vzájemnému utkání byli pozváni žáci z
okolních obcí. Pozvání přijaly školy Kyjovice, Těškovice, Lubojaty, Bravantice a Olbramice.
V den pořádání závodu již od ranních hodin vyhrával obecní rozhlas a vítal sportovce i
jejich doprovod. Po vzájemném seznámení a prohlídce školy začalo utkání nástupem všech
závodníků před tribunou na hřišti Sokola. Po přednesení slibu závodníka bylo zahájeno vlastní
utkání. Závodilo se v běhu na 50 m, 1000 m, ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem a
ve šplhu. Při výběru disciplín se vycházelo z celostátní soutěže „Zdatné děti“ pro žáky 5. tříd.
Žáci brali závody velmi vážně, bojovali ze všech sil. Vítězové byli odměněni hodnotnými
sportovními dárky a diplomy. Finanční prostředky na zajištění závodů jsme získali od
sponzorů, rodičů a příznivců školy. V bodovém hodnocení škol 1. místo a zároveň putovní
pohár obce Zbyslavice získali žáci ZŠ Bravantice, na 2. místě se umístila ZŠ Zbyslavice, na 3.
místě skončila ZŠ Lubojaty.
Na závěr utkání byl uspořádán běh na 250 m pro žáky 1. tříd. Všechny děti byly odměněny
drobnými dárečky.
Tímto pětibojem jsme položili základ tradice vzájemných utkání těchto škol o putovní
pohár.
Dlouhou dobu jsem učila tělesnou výchovu na 2. stupni a mohu posoudit, že mnohé
výsledky, kterých bylo dosaženo, svědčí o talentech mezi vesnickou mládeží, které při dalším
odborném vedení a rozvíjení mohou vyrůst ve špičkové sportovce.
Děti dovedou ocenit, jestliže se jim učitelé věnují i mimo rámec povinností – u tělesné
výchovy to platí zvlášť. Plně se to ukázalo i v případě těchto závodů. Děti se nemohly závodů
dočkat. Samy se iniciativně zapojily do přípravy sportovišť.
Poděkování patří rodičům, sponzorům a dalším občanům, kteří se přičinili o zdárnou
přípravu utkání.
Závěrem dávám ke zvážení, zda by pro děti malotřídních škol nebylo vhodné pořádat
stejné soutěže i v okresním měřítku. Stávající organizace soutěží a závodů zvýhodňuje školy s
velkým počtem žáků a odrazuje od účasti žáky malotřídních škol.
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