Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

Druhého října byla Městská hala Vodova v Brně místem setkání žáků s osobnostmi olympijských
sportů. Zápolení v disciplinách Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se již tradičně účastnili i
žáci ZŠ Bosonožská. Všichni soutěžící absolvovali pětiboj: driblink s basketbalovým míčem, lehy-sedy
a přeskoky švihadla čtyřmi způsoby po dobu 2 minut, trojskok z místa a hod medicinbalem o váze 2 kg
přes hlavu. Naši školu reprezentovali: M. Kratochvíl, T. Scholz, D. Šebesta, D. Zwinsová, S. Sahatciu, A.
Maděrová a E. Kristková.
Chlapci byli celkově mnohem úspěšnější než děvčata. Třetí místo obsadil Tomas Scholz a nádherným
výkonem v přeskoku švihadla (347 přeskoků) se dostal Milan Kratochvíl na 1. místo v soutěži
jednotlivců. V této disciplíně nenašel rovnocenného soupeře!
Družstvo našich žáků obsadilo celkově 10. místo. Pochvalu zaslouží všichni za snahu. Někomu se
dařilo více a někomu méně. Ve všech disciplínách zlepšila svůj výkon Sára Sahatciu. Eliška Kristková si
v hodinách tělocviku stihla vyzkoušet jen 3 disciplíny, nikdy dříve je netrénovala, ale snažila se podat
ve všech co nejlepší výkon. Zklamané ze svých výkonů byly Dáška Zwinsová a Adélka Maděrová.
Během prázdnin se sportu moc nevěnovaly, a tak se jim nedařilo tak, jak by chtěly.
Žáci se setkali s řadou brněnských olympioniků, zatančili si s Šárkou Kašpárkovou a Janem
Tománkem, odnesli si podpisy osobností na fotografiích nebo na tričku s logem OVOV, které všichni
obdrželi před závodem.
Zástupci OVOV si také změřili síly ve všech pěti disciplínách se zástupci učitelů. Děti tak mohly vidět
výborné výkony svých učitelů TV.
Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy a i v tomto školním roce přejeme mnoho sil a
chuti do dalšího sportování a v soutěžích také trochu toho pověstného sportovního štěstíčka.
J. Strouhalová, ZŠ Bosonožská, říjen 2014

Nejlepší trojice v kat. r. nar. 2001:
1. místo – Milan Kratochvíl

Naše družstvo v akci na stanovišti hodu medicinbalem. Pokyny
rozhodčího poslouchá David Šebesta. V pozadí přihlíží zleva D.
Zwinsová, A. Maděrová, S. Sahatciu, M. Kratochvíl. V zákrytu za
Milanem stojí T. Scholz

