Červnové sportování ve školní družině
v Mezimostí
Poslední uplynulé měsíce nám ukázaly, jak se zdánlivě obyčejné věci mohou stát vzácnými a
jak nám mohou chybět. Jedním z těchto mnoha samozřejmostí je i možnost společného
pohybu na čerstvém vzduchu, zkrátka sportování.
A tak abychom vše co nejdříve dohnali a protáhli si svá ztuhlá těla, uspořádali jsme v měsíci
červnu v naší školní družině hned dvě sportovní akce.
První z nich byl celodružinový turnaj ve vybíjené, který se uskutečnil 1. června. Vše proběhlo
na našem školním hřišti, kde se děti nejprve rozdělily do dvou družstev, zvolily si své
kapitány a společně si připomněly pravidla hry. A pak už se hrálo a vybíjelo „jako o život“.
Vítěz ale vždy může být jen jeden a tak si nakonec prvenství vybojovalo družstvo Karly
Ludvíkovské z 5. A. Za svoji snahu a vytrvalost byli však malou sladkou odměnou
obdarováni všichni. Aby to ale poražené družstvo nemělo tak jednoduché, museli všichni jeho
hráči plnit různé vylosované úkoly. A tak za všeobecného veselí děti podlézaly a obíhaly
různé předměty, zpívaly písničky, předváděly pantomimu a nosily se na zádech……..
Druhou sportovní akcí byla Družinyáda, která se uskutečnila ve středu 22. června. Místem
konání byla opět naše školní zahrada, kde byla pro děti připravena jednotlivá stanoviště
s různými sportovními disciplínami. Po vysvětlení pravidel obdržel každý malý sportovec
kartičku (důkaz zdatnosti), se kterou obcházel jednotlivá stanoviště a plnil požadované úkoly.
A to vše pod bedlivým dohledem žáků z 5. třídy, kteří všechno kontrolovali a přidělovali
razítka. A disciplíny to nebyly ledajaké. Patřil k nim skok do výšky přes molitanovou tyč, hod
mokrou houbou do dálky, skok daleký z místa, trojskok přes překážky, sedy-lehy, hod diskem
(papírovým talířem) a nechyběl ani závěrečný běžecký maraton. Někomu se vše zdařilo
napoprvé a někdo si musel určitou disciplínu zopakovat. To však nebylo vůbec důležité,
protože nikomu nechyběla dobrá nálada a radost z pohybu. A tak si barevný praporek
s nápisem „Borec roku 2021“ i malou sladkou odměnu nakonec vybojovali všichni.
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Žáci školní družiny „Družinyáda 2021“

