Sportovní klání v polském Gierałtowice
Dne 8. června se naše škola, společně se školou Pod Vinohrady, vydala na reprezentaci do Polska.
Bylo vybráno 5 holek z naší školy (Kristýna Pijáčková, Karolína Janíková, Vendula Pobořilová, Adéla
Bartošová a Jana Polanská) a 5 kluků ze dvojky školy (Jakub Mahdal, Patrik Kusák, Ondřej Buráň,
David a Martin Ležatkovi ). Jako doprovod s námi jela paní Věra Šmídová.
Po cestě jsme se všichni společně seznámili, tím pádem nám cesta rychleji uběhla. Po příjezdu na
místo nám byly uděleny pokoje. Spali jsme po dvou nebo po třech. Jak jsme si odložily věci na své
pokoje, tak jsme se odebrali na oběd. Po obědě jsme se jeli podívat a seznámit do Gierałtowici. Do
jejich školy a na hřiště, kde se na druhý den závodilo. Obdarovali nás různými dary a dále jsme se jeli
podívat na zdejší boxery, kteří se připravovali na závody v boxu. Podívali jsme se na jejich trénink a
dobrovolníci Týna Pijáčková a Paťa Kusák si šli na 3 minuty v kuse zaboxovat do boxovacího pytle.
Po seznámení a tak jsme šli na večeři a po večeři jsme měli volno až do večerky. Po večeři jsme se šli
projít do obchodu a na dětské hřiště. Povídali si venku, pak na pokoji. Učitel nám oznámil, že je
večerka, tak jsme se připravili na spánek a šli spát.
Ráno byl budíček o půl 7 a snídaně v 7. Po snídani jsme se odebrali na pokoje, sbalili jsme, pouklízeli a
šli do autobusu, který nás zavezl do školy v Gierałtowicích. Zde jsme se převlékli a připravili jsme se
na závody. Na úvod nám zahráli ve škole scénku a pak nám paní řekla, co a jak. Dali nám čas na
rozcvičku a první disciplína byl běh 100 m. Odběhalo se a dál holky šly na běh 800 m a kluci na 1500
m. Poté se na disciplíny chodilo tam, kde bylo volno anebo tam, kam jsme prostě chtěli jít. Další
disciplíny byly hod medicinbalem, skok daleký, skok z místa, skok přes švihadlo, týmové přeskakování
přes lano, týmová překážková dráha, zvedání činky ležmo a nakonec byl štafetový běh 4 x 400 m.
Poté bylo vyhodnocení a od nás doslaly medaili a diplom Týna Pijáčková a Venda Pobořilová. Obě
dvě za skok daleký. Nejlepším závodníkem byl vyhlášen Ondra Buráň ze dvojky školy.
Celé závody se mi moc líbily a hned bych jela znovu. Líbilo se mi, jaký jsme měli super kolektiv a jak já
s Kubou jsme to oživovali různými tanci a snažili jsme se všichni myslet pozitivně. Super závody.
Týna Pijáčková, 9.A

