
Žijeme sportem 

  

 Už druhý rok se naši žáci zúčastnili turnaje mezi třemi školami. Dívky soupeřili v 

přehazované a chlapci v malé kopané. Jejich soupeři li ,ako loni ,áci základních škol Teplé a 

Bochova. Turnaje byly rozděleny na starší a mladší kategorii, kde pro starší kategorii byli vybíráni 

žáci a žákyně 8. - 9. ročníků a v mladší kategorii se utkaly 6. - 7. ročníky. Ve středu 5. října k nám 

přijeli soupeři obou škol, aby se utkaly o prvenství ve výše zmíněných sportech v mladší kategorii. 

To jim samozřejmně naši žáci nechtěli nechat jen tak bez boje. Nakonec tento souboj dopadl pro 

naše žáky výborně. Dívky vyhrály turnaj v přehazované, který probíhal ve školní tělocvičně a stejně 

tak chlapci v malé kopané, kteří hráli paralelně s dívkami v toužimské hale. 

 Týden na to 12. října se všechny tři základní školy opět sešlyu nás v Toužimi, aby 

změřilysvé sílyve strarších kategoriích. Turnaj nemohl probíhat jako předešlý týden, protože v 

městské hale probíhaly opravy a počasí taky klukům nepřálo, aby si mohli zahrát na velké brány na 

hřišti nebo místní umělé trávě. Z tohoto důvodu jsme s kolegou Mgr. Princlem a se zastupci žáků ze 

základní školy v Teplé a v Bochově domluvili, že turnaj malé kopané proběhne společně s turnajem 

přehazované v naší tělocvičně. Kvůli tomu se také musela upravit pravidla, jelikož v tělocvičně 

nemáme branky na malou  nebo sálovou kopanou. Hrálo se proto jen na branky florbalové a počet 

hráčů v poli byl místo 5x5 (4 v poli plus brankář) 3x3 (3 v poli bez brankaře). Co se týče výsledků 

turnaje v přehazované, tak naše dívky suveréně vyhrály nad oběma soupeři a vybojovaly první 

místo. Chlapcům se na malém prostoru a na malé branky příliš nedařilo, ale i tak skončili na 

pěkném druhém místě. 

 Tato spolupráce se sousedními školami se pomalu stává tradicí a věříme, že ve spolupráci 

budeme pokračovat i v budoucnu a to nejen v těchto turnajích, ale i v jiných, například výtvarných a 

podobných činnostech. 
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