Současné sportovní dění v obci –
Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov
Naše základní škola se pravidelně účastní sportovních závodů, především v regionu
Podluží, pořádá vlastní soutěže a kurzy a také je zapojena do projektu Olympijský
víceboj. Ke své sportovní činnosti máme ve škole k dispozici tělocvičnu se sportovním
vybavením, školní dvůr s hřištěm na workout, kde děti cvičí na horizontálních
hrazdách s vlastní vahou těla a rozvíjí především sílu a vytrvalost. K atletice
využíváme především venkovní hřiště. V nabídce kroužků nechybí také Pohybové a
sportovní hry a stále populárnější florbal.
Během školního roku pořádáme pravidelně školní kola ve šplhu pro I. a II. stupeň,
školní turnaj dívek v přehazované určený pro II. stupeň, Den dětí na venkovním hřišti
a především několikadenní lyžařský výcvikový kurz pro I. stupeň v Němčičkách,
kterého se účastní přibližně padesát dětí. Kurz má seznámit děti se základy lyžování a
pobytu v zimní přírodě.
Ze soutěží v regionu Podluží se zúčastňujeme štafetového běhu o pohár Boba
Zháňala, který je určen pro žáky a žákyně druhých až pátých tříd. Poprvé jsme se
letos přihlásili na Lužickou laťku a při premiérovém startu v soutěži ve skoku
vysokém jsme získali výkonem 155 cm třetí místo v kategorii devátých tříd a
obzvláště přesvědčivě vyznělo vítězství v kategorii sedmých tříd výkonem 160 cm.
Současně to byl i druhý nejlepší výkon v tomto ročníku Lužické laťky. Z Atletických
přeborů Podluží v Lanžhotě si pravidelně přivážíme spousty medailí z běžeckých
disciplín, ze skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a vrhem koulí.
Florbalové družstvo mladších žáků obsadilo na okresním turnaji ČEPS CUP v Mikulově
třetí místo. Prohráli jsme jen s vítězem turnaje ZŠ Brumovice a druhým týmem
Slovácká Břeclav.
Každý rok se koná na 2. stupni olympiáda ke Dni dětí, na kterou jsou zvány již deset
let i děti z dětského rehabilitačního stacionáře Vlaštovka z Hodonína. Podle svých
možností plní sportovní úkoly a soutěže, které jim připravujeme. Se svými
asistentkami zvládnou již některé upravené lehkoatletické disciplíny, např. slalomový
běh s vozíkem, hod míčkem, skok z místa nebo dokonce hod oštěpem. Asistenty se

na určitý čas stávají i naši žáci a vyzkouší si tak práci s dětmi s kompenzačními
pomůckami.
Naše škola je již mnoho let zapojena do projektu Olympijského víceboje. Cílem není
soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a podle toho jim
doporučit sporty, pro které mají talent. Učitel s žáky v hodinách tělesné výchovy
absolvuje během školního roku 8 disciplín testujících rychlost, vytrvalost, sílu,
ohebnost, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky jsou
zaznamenány a analyzovány. Na konci školního roku děti obdrží Olympijské diplomy
se všemi výsledky a doporučením k výběru vhodného sportu.
Snažíme se žákům vysvětlit důležitost nejen duševního, ale i tělesného rozvoje. Více
úrazů u dětí ukazuje na to, že jsou méně obratné a tím pádem si často rychleji ublíží.
To je ale celosvětový trend. Snažíme se tomu předcházet možnostmi, které máme a
přispět k tomu, aby děti sport bavil, rozvíjely se, aby uměly přijmout vítězství, ale i
porážku, aby hrály poctivou hru.
Bc. Jaroslav Paul

