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Zhodnocení akce:
Po předběžném prozkoumání zájmu u žáků ve
škole jsme se rozhodli uspořádat pro druhý stupeň
před Vánocemi sportovní den na zimním
stadionu, jehož cílem bylo především si zabruslit,
pobavit se u soutěže v netradičním slalomu a
hlavně otestovat, zda tuto akci bude mít smysl
pořádat pravidelně.
Pronajali jsme si tedy zimní stadion v Rosicích
na dvě dopolední hodiny a dne 11.12. 2015 jsme
se pěšky vydali do Rosic. Přihlásilo se přibližně
80 žáků k aktivnímu bruslení, další, nebruslící
mohli fandit za mantinelem nebo se projít se
svými třídními učiteli do města. Na ledě byli čtyři pedagogové, především tělocvikáři, což plně
dostačovalo, zbytek dozoroval za mantinelem.Věřím, že pokud se akce bude opakovat, zvýší se i
počet učitelů na ledě.
V úvodu jsme nechali žáky rozbruslit. Měli jsme radost i z toho, že se k nám na ledě přidali i
takoví, kteří stáli na bruslích úplně poprvé a přesto si troufli před svými spolužáky nový sport
zkusit. Žáci těmto začátečníkům ochotně pomáhali.
Později jsme postavili pro zájemce z kuželů provizorní slalom a snížený podjezd z tyček, aby si
mohli nanečisto jízdu vyzkoušet. Poté jsme oddělili část, kde se soutěžilo a druhou, kde ti, kteří se
do soutěže nepřihlásili, mohli pokračovat ve volném bruslení. Do soutěže se nám přihlásilo
z celkového počtu asi 30 žáků, především kluci měli touhu poměřit síly s ostatními. Slalom si
samozřejmě vyzkoušeli i všichni bruslící pedagogové. Mezi dívkami byla nejrychlejší Veronika
Svobodová, bývalá krasobruslařka a mezi chlapci s přehledem zvítězil Matěj Bartošek, hokejista,
který výrazně pokořil i časy učitelů a slalom zajel excelentně.
Ve zbytku času jsme žáky opět nechali volně bruslit a pak už následovala jen pěší chůze zpátky
do Zastávky.
Celá akce se vydařila a splnila svůj cíl hlavně si užít předvánočního času zase jiným způsobem
než doposud. Děti byly nadšené a shodly se, že by další bruslení rozhodně přivítaly. Proto
opakování akce do budoucna určitě zvážíme.
Mgr. Dana Procházková

