Vianočný školský futbalový turnaj
V predvianočnom období od 2.12. – 17.12.2019 sa v našej škole konal Vianočný
školský futbalový turnaj. Do športového súťaženia sa zapojili žiaci od prípravky až
po najstarších deviatakov. Odohrali sa zaujímavé zápasy zmiešaných družstiev
v duchu fair-play, zábavy a kamarátstiev. Tradičnú turnajovú atmosféru dotvárali aj
fanúšikovia, ktorí povzbudzovali svojich spolužiakov k čo najlepším výkonom.
Za predvedené výkony si každý účastník vyslúžil sladkú odmenu alebo odznak a pre
tých najlepších boli pripravené medaily a trofeje.
V kategórií prípravka boli ocenení všetci zlatými medailami za bojovnosť, snahu
a šikovnosť. Aktérmi prípravky boli: Ela, Maxim, Sebastián, Lili, Ľuboš a Laura.
Najlepšími strelcami sa stali Ela a Maxim.
V kategórií prvý stupeň sa na:
3. mieste umiestnil tím ,,Žilina“: Viki, Janka, Peťo, Lukáš
2. mieste tím ,,Legenda Ninja“: Riško, Janko, Jurko
1. mieste tím ,,Barcelona“: Klaudia, Matúš, Filip
Najlepšou strelkyňou bola Klaudia.
V kategórií druhý stupeň:
3. miesto získal tím ,,Speedy“ v zložení Johanka a Laura
2. miesto obsadil ,,Juventus“ v zostave s Oliverom a Cypom
1. miesto si vybojoval tím ,,Real Madrid“ v zložení Fero, Dominik a náhradník Marek.
Najlepším strelcom sa stal Cypo.
Pri príležitosti prezentácie nových futbalových dresov sa odohral v rámci turnaja aj
exhibičný zápas: výber žiakov versus pedagógovia školy. Zápas sa skončil
spravodlivou remízou 3:3. V týchto dresoch budú naši žiaci reprezentovať školu
v školských futbalových súťažiach a najmä v Celoštátnych športových hrách sluchovo
postihnutých žiakov, ktoré sa každoročne konajú v júni.
Školský turnaj bol plný súťaženia, zábavy a radosti. Preto s túžbou si ho opäť
zopakovať, odchádzali z vyhodnotenia všetci zúčastnení.
Futbalový turnaj, realizovaný v rámci projektu ,,Futbalová akadémia pre deti
a mládež so sluchovým postihnutím“, sa nám podaril zorganizovať vďaka finančnej
podpore z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre
voľný čas, šport a sociálne aktivity. Z poskytnutej dotácie sme zakúpili spomínané
dresy a tiež futbalovú loptu, občerstvenie a odmeny pre účastníkov turnaja.
Ďakujeme!

