Dopravní soutěž mladých cyklistů
Oblastní kolo Olomouc
16. 5. 2018
Dne 16.5. 2018 se naše škola zúčastnila dopravní soutěže v Olomouci na dopravním hřišti Centrum
Semafor. Oblastního kola jsme se zúčastnili ve dvou kategoriích. První kategorie byla zastoupena
dvěma chlapci a dvěma dívkami z 5. třídy a 2. kategorie dětmi ve stejném složení ze 7. třídy. Všichni
účastníci absolvovali čtyři soutěžní disciplíny :
1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích (praktická část – jízda po dopravním hřišti)
2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích (teoretická část – test)
3. Jízda zručnosti na kole
4. Zásady poskytování první pomoci
V soutěži si děti poměřily svou zručnost, dovednost a znalosti s dětmi jiných převážně městských
škol. Praktická část v oblasti pravidel silničního provozu při jízdě na kole po dopravním hřišti byla
pro naše mladší děti oříškem. Důvodem je zřejmě malá zkušenost dětí - cyklistů - s provozem ve
městě. Projet správně kruhový objezd, stezku pro chodce a cyklisty, nepřejíždět plné čáry, řadit se
do odbočovacího pruhu, semafory, železniční přejezd, vyjíždět z polní cesty bylo pro naše děti
nejnáročnější. Starším dětem se dařilo při jízdě zručnosti. Projížděly úzkou cestičkou, nerovným
terénem, brzdily na „fleku“ a další nelehké překážky zvládly bez většího zakolísání. Celou soutěží
procházely zvesela, ale zodpovědně. Do poslední chvíle netušily, že budou první. O to větší a milé
překvapení je čekalo. S prvním místem přišly pěkné ceny ale i postup do okresního kola ve
Šternberku.

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Okresní kolo Šternberk
22. 5. 2018
Dne 22. 5. 2018 se naše škola zúčastnila okresního kola dopravní soutěže Mladých cyklistů na
dopravním hřišti ve Šternberku, na které postoupila z kola oblastního. Sjelo se sem celkem 7
družstev v 1. a 2. kategorii. Naši školu reprezentovali stejní žáci jako v kole oblastním a soutěžilo se
ve čtyřech stejných, ale náročněji pojatých disciplínách. Ne vždy se jim dařilo, jak si představovali, ale
nakonec vybojovali pěkné třetí místo. Každý získal věcné ceny a krásný pohár ve tvaru jízdního kola
který je už vystaven mezi ostatními poháry školy. Cenu jim předával bývalý automobilový závodník A.
Charouz. Děti si den užily, něco nového se jistě přiučily a projely se pro nás vzácným dopravním
prostředkem – vlakem.
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