Třináctka nám přinesla štěstí
Dopravní soutěž mladých cyklistů
V pondělí 13. 5. 2019 se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola „Dopravní soutěže mladých
cyklistů“, které se konalo na dětském dopravním hřišti Centrum Semafor v Olomouci.
V soutěži si poměřili svou zručnost, dovednosti a znalosti s dětmi jiných převážně městských
škol. Sjelo se sem celkem sedm družstev v 1. a tři družstva ve 2. kategorii.
Naši školu reprezentovalo celkem 8 žáků.
V I. kategorii (věk 10 - 12 let) nás reprezentovali čtyři žáci z 5. třídy ve složení Lucie
Horčičková, Kateřina Šimarová, Jonáš Závodník a Duong Hoang Nguyen. V II. kategorii (věk
12 – 16 let) to byli žáci 8. třídy – Anna Zbořilová, Veronika Elsnerová, Eduard Glonek a
Ondřej Sojka.
Soutěžilo se celkem ve čtyřech bodovaných disciplínách:
1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretický test ve 20 otázkách.
2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická jízda dle předpisů po DDH.
Na správné projetí dohlíželi zástupci Policie ČR
3. Jízda zručnosti, ve které žáci museli překonat několik obtížných překážek
4. Zásady poskytování první pomoci, přičemž žáci předvedli své teoretické i praktické znalosti
z této oblasti. Tato disciplína ověřila všechny situace, se kterými se mohou děti při jízdě na
kole setkat - poskytnout první pomoc při spatření dopravní nehody, umět ošetřit drobná
poranění, poradit si se zlomenou rukou nebo nohou, co udělat a jak zastavit silné krvácení.

Všichni naši soutěžící si vedli po celou dobu soutěže výborně. V konečném pořadí se obě
naše družstva umístila v silné konkurenci na prvních místech Za 1. místo si domů odnášeli
pěkné ceny, diplom a postup do okresního kola, které se koná v Uničově 23. 5. 2019.

Děkuji všem našim žákům za dobrou reprezentaci a přeji mnoho úspěchů v okresní soutěži.
Mgr. Ilona Sedláčková
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