5. ročník KRUŠNOHORSKÉHO ŠESTIBOJE 2017/2018
Ve středu 20. září začal pátý ročník Krušnohorského šestiboje, sportovní soutěže pro žáky
prvního stupně. V letošním ročníku se bude opět soutěžit v přespolním běhu, florbalu, vybíjené,
přehazované, plavání a atletice.
ZŠ a MŠ Lom se zhostila zahajovací soutěže v přespolním běhu, který organizovala i v předešlých
ročnících. Eva Kejřová, p. uč. ZŠ a MŠ Lom, si v letošním ročníku pro všechny závodníky připravila
novou trať u školního hřiště. Vše bylo vyznačeno a trať si všichni před zahájením závodu mohli projít.
Pro nejrychlejší závodníky byly připraveny diplomy a medaile. Vždy pro první tři běžce z každého
ročníku. Sladká drobnost v cíli udělala každému malému sportovci radost.
Na školním hřišti celý turnaj zahájil p. ředitel lomské školy Jakub Ozaňák. Soutěž odstartovali
nejmladší žáci z prvních ročníků všech zúčastněných škol. Trasu perfektně zvládli a po nich se na start
postavily postupně všechny ročníky. Třetí, čtvrtý a pátý ročník měl trasu delší. Všichni malý sportovci
trasu dokončili a odjížděli s pěkným sportovním zážitkem. Počasí nám přálo a výbornou sportovní
atmosféru dokreslovalo polojasné nebe. Do letošního ročníku se přihlásilo 9 škol Litvínovska, což je
opět výborná účast.
Velice děkuji pořádající škole a p. uč. Evě Kejřové a řediteli školy Jakubu Ozaňákovi, za perfektní
zázemí a přípravu. Dále děkuji i všem pedagogům, kteří doprovázeli své žáky. Šestiboj, pokračuje
22. 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 s RVJ Litvínov a MŠ, třetí
místo obsadila ZŠ a MŠ Meziboří, čtvrté místo si odvezli žáci z Horního Jiřetína, páté místo ZŠ a MŠ
Hamr, šesté místo obsadila ZŠ a MŠ Janov, na sedmém místě ZŠ a MŠ Louka, osmé místo patřilo
Lomu. ZŠ a MŠ Ruská se z organizačních důvodů nedostavila. Děkuji všem a těším se na dalším
sportovišti.
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