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EVROPSKÁ UNIE
“PŘEKRAČUJEME HRANICE“

ZPRÁVA O SPOLEČNÉ SPORTOVNĚ-KULTURNÍ AKCI
ZŠ VIŠŇOVÁ a ZŠ SULIKÓW VE VIŠŇOVÉ
Součást projektu „Spolupráce škol v česko-polském příhraničí“

Součástí projektu „Spolupráce škol v česko-polském příhraničí jsou vedle jazykové výuky a
konference i sportovně-kulturní akce základních škol ve Višňové a Sulikówě. V souladu s cíli
projektu proběhlo společné sportovní utkání a kulturní akce na hřišti ve Višňové a v kulturním
domě ve Vísce.
Termín: 27. 5. 2011
Místo konání: Višňová, Víska
Účastníci: žáci ZŠ Višňová, žáci ZŠ Sulików
Počet účastníků z české a polské strany: 91
Program a průběh:
V pátek 27. května proběhla na hřišti ve Višňové soutěž dětí v lehkoatletickém čtyřboji, a to
mezi týmem ze základní školy v polském Sulikówě a týmem višňovské základní školy. Akce
se zúčastnilo 91 dětí.
Jednalo se o celodenní akci, v ranních hodinách přijeli žáci polské školy na hřiště ve Višňové,
kde soutěžící uvítala starostka obce V. Erbanová. Po slavnostním nástupu se státními
hymnami se soutěžilo v kategoriích skok do dálky, sprint, vytrvalostní běh a hod míčkem.
Účastníci byli rozděleni pěti věkových kategorií (A – 1., 2. tř.; B – 3., 4. tř.; C – 5., 6. tř., D –
7., 8. tř., E – 9. tř, resp. rok nar. 1996, 1995) a kategoriích chlapci/dívky. Sprint byl pro
všechny kategorie na 60 m, vytrvalostní běh pro kategorii A – C na 600 m, pro kategorii D –
E na 1500. Po skončení akce se závodníci z Polska i s doprovodem přesunuli do školní jídelny
na oběd a odtud do kulturního domu ve Vísce. Zde následovalo slavnostní vyhlášení
výsledků, a to v každé kategorii i společně za celý český a polský tým. Děti byly v
jednotlivých kategoriích odměněny medailemi a diplomy. Vítězem lehkoatletického čtyřboje
se po bodovém vyhodnocení stal polský tým, který si odvezl velkou skleněnou plaketu.
Následovalo kulturní odpoledne s diskotékou pro děti.

