4. ročník KRUŠNOHORSKÉHO ŠESTIBOJE 2016/2017
V pátek 23. září začal čtvrtý ročník Krušnohorského šestiboje, sportovní soutěže pro žáky
prvního stupně. V letošním ročníku nedošlo k obměně sportovních disciplín a bude se tedy opět
soutěžit v přespolním běhu, florbalu, vybíjené, přehazované, plavání a atletice.
ZŠ a MŠ Lom se opět v letošním ročníku zhostila zahajovací soutěže v přespolním běhu, který
organizovala i v předešlých ročnících. V tělocvičně školy celý turnaj zahájil p. ředitel Jakub Ozaňák.
Přesunuli jsme se do terénu v blízkosti školy. Trasa byla výborně připravena žáky devátého ročníku
pod vedením p.uč. tělesné výchovy základní školy. Soutěž odstartovali nejmladší žáci z prvních
ročníků všech zúčastněných škol. Trasu perfektně zvládli. Po nich se na start postavili, postupně
všechny ročníky. Třetí, čtvrtý a pátý ročník měl trasu náročnější a delší. Všichni malý sportovci trasu
dokončili a odjížděli s pěkným sportovním zážitkem. Počasí nám přálo a výbornou sportovní
atmosféru dokreslovalo modré nebe. Do letošního ročníku se přihlásilo 9 škol Litvínovska, což je opět
stoprocentní účast.
Velice děkuji pořádající škole a p. uč. Jakubu Ozaňákovi, za perfektní zázemí a přípravu. Dále děkuji i
všem pedagogům, kteří doprovázeli své žáky. Šestiboj, pokračuje 16. listopadu ve sportovní hale na
Meziboří, kde se žáci 2. – 4. ročníku utkají ve florbalovém turnaji.
Po prvním klání se na prvním místě umístila SSZŠ Litvínov, na druhém ZŠ a MŠ Louka, třetí místo
obsadila ZŠ a MŠ Hamr, čtvrté místo si odvezla ZŠ a MŠ Meziboří, páté místo ZŠ a MŠ Ruská, šesté
místo obsadila ZŠ s RVJ Litvínov a MŠ, na sedmém místě ZŠ a MŠ Janov, osmé místo patřilo Hornímu
Jiřetínu a na devátém místě Lom.
Mgr. Veronika Drábková, ZŠ a MŠ Meziboří

Datum
konání
akce

Sportovní
odvětví

Třídy

Místo konání

Pořádající
organizace

Kontaktní osoba +
tel.

23. září 2016
(pátek)

Přespolní běh

1.-5. třída

Okolí ZŠ a MŠ Lom –
osecký les
Sportovní hala
Meziboří

ZŠ a MŠ Lom

Jakub Ozaňák
Jakub.ozanak@centrum.cz
Mgr. Veronika Drábková tel.:
737 195 955

Florbal
16.listopad
2016
(středa)

březen 2017

7. února
2017
(úterý)
25. dubna
2017
(úterý)
8. června
2017
(čtvrtek)

2.-4.
třída

ZŠ a MŠ
Meziboří

Vybíjená

4.-5. třída

Škola Hamr - tělocvična

ZŠ a MŠ Hamr

Mgr. Daniela Loosová
tel. 606 209 677

Přehazovaná

4.-5.třída

Jazyková škola
Litvínov - tělocvična

Mgr. Vladimíra Kyselová
kysel@centrum.cz

Plavání

1.-5. třída

Bazén Litvínov

ZŠ s rozšířenou
výukou jazyků a
MŠ, Litvínov
SPORTaS, s.r.o.

Atletika

1.-5. třída

Škola Meziboří – školní
hřiště

ZŠ a MŠ
Meziboří

Mgr. Veronika Drábková
tel.: 737 195 955

Anna Egerová
tel.: 604 230 214

