Školní příloha

5. ročník Kolínských sportovních dní základních škol se konal tradičně na začátku června (od 4. 6. do 8. 6. 2012).
Slavnostní zahájení s nástupem všech 18 zúčastněných škol proběhlo na atletickém stadionu v Borkách. Pětidenní klání v 10
sportovních odvětvích zahájil starosta města Kolína Vít Rakušan spolu s místostarostou Janem Pospíšilem a vedoucím odboru
školství, kultury a sportu Petrem Kesnerem..
První den byla na pořadu atletika a stolní tenis. V atletice obsadili medailové pozice I. Homokyová – skok vysoký
1. místo, A. Filounová – 800 m 3. místo a smíšená štafeta staršího žactva (O. Kosina, M. Ramšák, A. Šindelářová a
A. Filounová) rovněž 3. místo. Ve stolním tenise obsadil K. Kubelka 3. místo, A. Literová rovněž 3. místo. Celkově jsme ve
stolním tenise obsadili 8. místo.
Druhý den KSD pokračoval aerobikem a volejbalem. V aerobiku skončily na medailových pozicích T. Holzbauerová
(2. místo), D. Bartošová (3. místo), N. Kokošková (1. místo) a I. Farkašová (1. místo). Celkově jsme jako škola zvítězili s velkým
náskokem. Také proběhl turnaj ve volejbale. V kategorii 4. a 5. třída – oranžový minivolejbal obsadil 2. místo tým ve složení
K. Kubelka, P. Písek a A. Literová. Celkově jsme ve volejbale obsadili 3. místo.
Třetí den byl na řadě basketbal a florbal, těchto soutěží se nezúčastňujeme, mohli jsme tedy nabrat síly do dalších
bojů.
Ve čtvrtek se závodilo v plavání. Medailovým úspěchem skončil výkon A. Fialy (3. místo) a J. Hyšplera (2. místo).
Celkově jsme jako škola obsadili v plavání 7. místo. Také se dokončovala atletika čtyřbojem žáků 4. a 5. tříd. Nejlepším
výkonem bylo zlato V. Němcové v hodu míčkem. V součtu s pondělními výsledky obsadila naše škola v atletice 6. místo. Do
fotbalové soutěže se kvalifikovali pouze starší žáci, kteří přivezli pohár pro vítěze. Celkově i s výsledkem mladších z kvalifikace
jsme obsadili 7. místo.
Poslední den jsme nastoupili ke střelbě. V ní uspěl nejlépe J. Svoboda (1. místo), družstvo starších žáků ve složení
J. Svoboda, J. Mazuch a L. Kokoška obsadilo i díky tomu 2. místo. Na druhém místě skončila také K. Mlýnková. Celkově jsme
obsadili 6. místo. Také odjela na kolech početná výprava do Borků k cyklistické soutěži. S medailí odjely B. Kvapilová (2. místo),
V. Němcová (3. místo) a M. Kotková (2. místo). Díky dalším bodovaným umístěním do 8. místa naše škola cyklistiku celkově
vyhrála.
Slavnostní vyhlášení se konalo 12. 6. 2012 v amfiteátru na Kmochově ostrově od 10 h. Za velimskou školu se
zúčastnili všichni medailisté. Naše škola obsadila výborné 4. místo, což je nejlepší dosavadní umístění. Stali jsme se nejlepší
vesnickou školou. Všem žákům, kteří se KSD zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a pedagogickému doprovodu
za trpělivost a svůj osobní čas, který akci věnovali. Veškeré informace a fotografie na oficiálních stránkách sportovnidnykolin.cz
a také na školním webu www.zs.velim.cz.
Na prvním snímku je pohár pro naši školu za 4. místo a na dalších fotografiích záběry ze zahájení a slavnostního
vyhlášení. Na druhé straně fotografie všech našich medailistů.
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